Wstp
W niniejszej instrukcji podano informacje dotyczce sposobu wykonywania
zdj i ich odtwarzania przy uyciu opisywanego aparatu, jak równie
ostrzeenia dotyczce jego obsugi.
Aby móc w jak najlepszym stopniu wykorzysta funkcje opisywanego
produktu, przed przystpieniem do jego obsugi naley dokadnie zapozna
si z niniejsz instrukcj. Podrcznik naley mie pod rk, aby móc w razie
potrzeby z niego skorzysta.
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Zakócenia radiowe

Bezpieczne uytkowanie aparatu wymaga dokadnego
zapoznania si z zasadami bezpiecze stwa.
Przed przystpieniem do normalnej eksploatacji naley
wykona kilka zdj próbnych, aby sprawdzi, czy s one
prawidowo rejestrowane.
Powielanie lub modyfikowanie dokumentów, czasopism,
muzyki i innych materiaów w innym celu ni do uytku
osobistego, domowego lub o podobnym ograniczonym
zastosowaniu, bez zgody waciciela praw autorskich, jest
zabronione.
Firma Ricoh Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialnoci za
niemono rejestrowania lub odtwarzania obrazów
spowodowan wadliwym funkcjonowaniem urzdzenia.
Opisywany wyrób produkowany jest zgodnie z miejscowymi
wymogami. W zwizku z tym gwarancja jest wana na terenie
kraju, w którym dokonano zakupu. W przypadku awarii
urzdzenia poza granicami kraju producent nie ma obowizku
wykonania naprawy na miejscu i nie bdzie ponosi
wynikajcych z tego tytuu kosztów.
Uywanie aparatu w pobliu innych urzdze elektronicznych
moe niekorzystnie wpywa na prac obu urzdze . W
szczególnoci uywanie aparatu w ssiedztwie odbiornika
radiowego lub telewizyjnego moe by przyczyn zakóce .
W takim przypadku naley postpowa zgodnie z ponisz
procedur.
• Odsun aparat moliwie daleko od odbiornika telewizyjnego,
radiowego bd innego urzdzenia.
• Zmieni ustawienie anteny telewizyjnej lub radiowej.
• Podczy urzdzenia do oddzielnych gniazd elektrycznych.

Niniejszej publikacji nie wolno powiela w caoci ani w czci bez wyranej, pisemnej zgody firmy Ricoh.
© 2007 RICOH CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeone.
Tre niniejszej publikacji moe w przyszoci ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
Niniejsza broszura zostaa opracowana z zachowaniem naleytej dbaoci o rzetelno prezentowanych w
niej informacji. W przypadku jakichkolwiek pyta albo napotkania bdu bd niecisoci, które mog
wystpi pomimo wspomnianych stara , prosimy o kontakt (dane adresowe na ko cu niniejszej broszury).
Microsoft, MS, Windows i Windows Vista s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation
w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.
Macintosh, Power Macintosh i Mac OS s zastrzeonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. w Stanach
Zjednoczonych i w innych krajach.
Adobe i Adobe Acrobat s znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated.
Wszystkie wystpujce w niniejszym podrczniku nazwy firm i wyrobów opatrzone znakiem towarowym
stanowi wasno odpowiednich firm.

Podstawowe funkcje
Obiektyw szerokoktny z zoomem pozwala
wykonywa zdjcia panoramiczne
Ten niewielki aparat o gruboci zaledwie 25 mm
wyposaony jest w obiektyw o zmiennej
ogniskowej od 24-mm* (Szeroki kt) do 72-mm*
(teleobiektyw) z zoomem optycznym 3×, który
oferuje szeroki zakres odlegoci
fotografowania. Obiektyw szerokoktny idealnie
nadaje si do fotografowania budynków,
krajobrazów, grup osób i wielu innych scen.
*Równowany obiektywowi w aparacie maoobrazkowym
Funkcja korekcji wstrzsów aparatu
zapewnia prawidow ostro zdj (str.106)
Opisywany aparat jest wyposaony w funkcj
korekcji wstrzsów, która pozwala uzyskiwa
wyraniejsze zdjcia, zarówno w
pomieszczeniach, w nocy, jak i w innych
sytuacjach, kiedy atwo o poruszenie aparatu.
Rónorodne akcesoria daj jeszcze wiksze
moliwoci twórczego wyrazu (str.16)
Opcjonalna osona przeciwodblaskowa z
adapterem i 19-mm konwerter szerokoktny
zapewniaj jeszcze szersze pole widzenia.
Rónorodne akcesoria opcjonalne, midzy innymi
wizjer LCD oraz wyk spustowy daj wiksze
moliwoci fotografowania. Aparat jest
wyposaony w stopk do mocowania zewntrznej
lampy byskowej.
Fotografowanie w trybie makro z odlegoci
1 cm (str.43) i wykonywanie zdj z bliska z
lamp byskow z odlegoci 15 cm
(teleobiektyw) lub 20 cm (Szeroki kt) (str.44)
Niezrównana funkcja fotografowania w trybie
makro pozwala utrwali szczegóy z bardzo maej
odlegoci zaledwie 1 cm. Aparat posiada równie
wbudowan lamp byskow do zdj
wykonywanych z bliska z odlegoci 15 cm
(teleobiektyw) lub 20 cm (Szeroki kt).
Takie poczenie gwarantuje wyrane zdjcia
makro nawet w warunkach sabego owietlenia.
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Automatyka czasu przy preselekcji przysony,
ekspozycja rczna oraz przesunicie linii
programowej do dokadnej regulacji
Istnieje moliwo rcznego ustawienia wartoci
przysony oraz czasu otwarcia migawki. Ten may,
kompaktowy aparat o niewielkim ciarze
wyposaono w zaawansowane tryby pracy, które
nie ustpuj funkcjom cyfrowych lustrzanek
jednoobiektywowych.
Trzy sposoby zasilania aparatu (str.25)
Aparat mona zasila na trzy sposoby, co stanowi
du wygod i umoliwia fotografowanie w dowolnym
czasie i w dowolnym miejscu. Dugi czas
fotografowania i odtwarzania zapewnia znajdujcy si
w zestawie akumulator o duej pojemnoci. Podczas
podróy mona uywa dostpnych w handlu baterii
alkalicznych, a przy przenoszeniu danych z aparatu do
komputera - z zasilacza sieciowego.
Wysoka jako zdj dziki
zastosowaniu matrycy CCD 10,01
megapiksela oraz trybu RAW (str.80)
Aparat wyposaony jest w matryc CCD zawierajc
10,01 miliona efektywnych pikseli, która zapewnia
obrazy wysokiej rozdzielczoci.
Dodatkowo mona skorzysta z trybu RAW w celu
zapisania danych pierwotnych obrazów (w postaci pliku
.DNG). W porównaniu z plikami JPEG jako obrazu nie
ulega w takim stopniu pogorszeniu, a sama obróbka
obrazu na komputerze jest atwiejsza. W oparciu o plik
DNG zapisywany jest równoczenie plik JPEG.
Szybsza i atwiejsza obsuga za pomoc
pokrta góra-dó i dwigni ADJ. (str.20)
Pokrto góra-dó i dwignia ADJ. umoliwiaj
szybsze i prostsze wprowadzanie ustawie
fotografowania i wykonywanie rónych operacji z
poziomu menu.
Nacinicie dwigni ADJ. pozwala w prosty sposób
wybra tryb ADJ. (str.64) i wprowadza róne
ustawienia fotografowania.
Wysokiej jakoci filmy z dwikiem z
szybkoci 30 albo 15 klatek na sekund
(str.109)
Istnieje moliwo nagrywania wysokiej jakoci
filmów o rozdzielczoci 640 × 480 pikseli z
szybkoci 30 klatek na sekund i penym
dwikiem.
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Korzystanie z przecznika trybu pracy
Przed przystpieniem do robienia zdj lub nagrywania filmów
naley ustawi odpowiedni tryb pracy.

W tym celu naley obróci przecznik trybu pracy w
pooenie odpowiadajce symbolowi wybranej funkcji.

Symbole przecznika trybu pracy i ich opisy
Symbol

Funkcja

Opis

Tryb automatycznego
fotografowania

W zalenoci od fotografowanego
obiektu automatycznie ustawiana jest
optymalna warto przysony i czasu
otwarcia migawki.

Tryb przesunicia linii
programowej

Pozwala dobra kombinacj wartoci
przysony oraz czasu otwarcia migawki.

Tryb automatycznego czasu
przy preselekcji przysony

Pozwala ustawi warto przysony, a
optymalny czas otwarcia migawki
dobierany jest w aparacie
automatycznie.

Tryb rcznej ekspozycji

Pozwala rcznie ustawi wartoci
przysony oraz czasu otwarcia migawki.

SCENE

Tryb programów
tematycznych

Pozwala robi zdjcia przy ustawieniach
dostosowanych do danej sceny.
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Tryb filmowania

Umoliwia nagrywanie filmów z
dwikiem.

Tryb ustawie
indywidualnych

Pozwala wykonywa zdjcia z
wykorzystaniem ustawie
zarejestrowanych w pozycji [REG. MY
SETTINGS].

5
P

A

M

MY1, MY2

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Korzystanie z pokrta góra-dó
i dwigni ADJ.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Pokrto góra-dó i dwignia ADJ.
uatwiaj wykonywanie pewnych
operacji, które zwykle s
realizowane za pomoc
przycisków !"#$.
Pokrto góra-dó mona obraca
zgodnie z przedstawionym tutaj
rysunkiem.
Dwigni ADJ. mona przesuwa
w lewo i w prawo oraz naciska w
pozycji rodkowej.

Pokrto góra-dó

Dwignia ADJ.

Pokrto góra-dó i dwignia ADJ. su do wykonywania
nastpujcych operacji.
Tryb/Widok
Wybór trybu ADJ.

Opis
Pokrto góra-dó
-

Tryb ADJ.

Dziaa tak samo, jak
przyciski !"

Tryb automatycznego
czasu przy preselekcji
przysony (A)
Tryb rcznej
ekspozycji (M)
Tryb przesunicia linii
programowej (P)

Umoliwia zmian
wartoci przysony.
Umoliwia zmian
wartoci przysony.
Pozwala dobra kombinacj
wartoci przysony oraz czasu
otwarcia migawki.
Dziaa tak samo, jak
przyciski !"

Menu ustawie
fotografowania/menu
ustawie odtwarzania/menu
SETUP
Tryb programów
Dziaa tak samo, jak
tematycznych (ekran przyciski !"
wyboru programu
tematycznego)

Dwignia ADJ.
Nacisn w pozycji rodkowej,
aby wybra tryb ADJ.
• Przesunicie w lewo i
w prawo: Dziaa tak
samo, jak przyciski
#$.
• Nacisn, aby zatwierdzi
ustawienie: Dziaa tak samo,
jak przycisk MENU/OK.
-

Informacje
str.64
str.64

str.71

Umoliwia zmian czasu
otwarcia migawki.
-

str.72

Dziaa tak samo, jak
przyciski #$

str.77,
113,
134

-

str.74

str.46

Tryb/Widok

Dwignia ADJ.
Dziaa tak samo, jak
przyciski #$

Dziaa tak samo, jak
przyciski #$
Dziaa tak samo, jak
przyciski !"
Umoliwia zmian
powikszenia.

Dziaa tak samo, jak
przyciski #$
Dziaa tak samo, jak
przyciski #$
Powoduje wywietlenie
poprzedniego lub
nastpnego obrazu.
(Przejcie do
poprzedniego lub
nastpnego obrazu w
widoku powikszenia
spowoduje wywietlenie
obrazu naturalnej
wielkoci (100%).)

Informacje
str.52
str.53
str.53
str.55

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Tryb odtwarzania
(ekran zwykego
odtwarzania)
Tryb odtwarzania
(Widok trzech zdj)
Tryb odtwarzania
(Indeks)
Tryb odtwarzania
(Widok powikszenia)

Opis
Pokrto góra-dó
Dziaa tak samo, jak
przyciski #$
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Wskazania wywietlacza LCD
Przykad wskaza wywietlacza LCD w trybie fotografowania
1

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

22

2

3

4

5

6 7

8

9

27
18
19
20

INTERVAL

10

28
29

21
22
23
11 12 13 14

15

16

SHTR BTN : START

17

Tryb filmowania

F3.3
1/15

24
25
26

Tryb fotografowania
Nazwa

Informacje

Nazwa

1
2
3
4

Lampa byskowa
Tryb makro
Samowyzwalacz
Programy tematyczne

str.44
str.43
str.50
str.46

16
17
18
19

5

Tryby pracy

20

6
7
8
9

Uywana pami
Pozostaa liczba zdj
Jako obrazu
Rozmiar obrazu

str.19,
46
str.27
str.197
str.80
str.80

10
11

Pasek zoomu
Balans bieli

str.42
str.101

12

Automatyczny pomiar
ekspozycji
Autobracketing
Ustawienia obrazu
Kompensacja ekspozycji

13
14
15

Informacje

Czuo ISO
Nanoszenie daty
Ustawienie ostroci
Blokada automatycznej
ekspozycji
Tryb interwaowy

str.104
str.99
str.83
str.70

str.61
str.106
str.24
str.37

25
26

Histogram
Korekcja wstrzsów
Wskanik akumulatora
Ostrzeenie przed
poruszeniem
Warto przysony
Czas otwarcia migawki

str.86

27

Liczba klatek na sekund

str.195
str.72,
74
str.110

str.93
str.91
str.100

28
29

Pozostay czas nagrania
Czas nagrania

str.197
str.197

21
22
23
24

str.96

Uwaga --------------------------------------------------------------------------------------

Przykad wskaza wywietlacza LCD w trybie odtwarzania
1

2

3

4

5 6

13
8, 9
10

7

2007/04/01 12:00

11
12 14

Tryb fotografowania
Nazwa

Informacje

1

Ochrona zdjcia

str.115

2

DPOF

3

Tryby pracy

4

2007/04/01 12:00

Tryb filmowania
Nazwa

Informacje

8

Jako obrazu

str.80

str.118

9

Rozmiar obrazu

str.80

-

10

Numer pliku

-

ródo danych

str.52

11

Wskanik akumulatora

str.24

5

Liczba odtworzonych
plików

-

12

Data wykonania zdjcia

str.99,
161

6

czna liczba plików

-

13

Czas nagrywania lub
czas, jaki upyn

-

7

Ustawienia podczas
fotografowania
(nagrywania)

-

14

Wskanik

-

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Na wywietlaczu LCD mog pojawia si dodatkowe informacje dotyczce obsugi
aparatu lub jego stanu.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

• Podawana liczba pozostaych zdj, jakie mona jeszcze zapisa w pamici, jest
orientacyjna i zaley od fotografowanych obiektów.
• Czas nagrania filmu i maksymalna liczba zdj zaley od pojemnoci uywanej
pamici (wewntrznej lub karty pamici SD), warunków fotografowania oraz od
rodzaju i producenta uywanej karty pamici SD.
• Gdy liczba pozostaych zdj wynosi 10 000 lub wicej, wywietlana jest liczba
„9999”.
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Poziom naadowania akumulatora
W dolnym prawym rogu wywietlacza pojawia si wskanik
akumulatora informujcy o poziomie jego naadowania. Zanim
dojdzie do cakowitego wyczerpania, akumulator naley powtórnie
naadowa.
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Wskanik
akumulatora

Opis
Akumulator jest naadowany w wystarczajcym stopniu.

Zielony
Poziom naadowania zaczyna obnia si. Wskazane jest naadowanie
akumulatora lub woenie nowych baterii.
Zielony
Niski poziom naadowania akumulatora. Naley naadowa akumulator
lub woy nowe baterie.
Pomara

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• W przypadku niektórych rodzajów akumulatorków niklowo-wodorkowych AAA lub
baterii AAA Oxyride i w niektórych warunkach eksploatacji wskanik
moe
si nie pojawi, albo od razu moe pojawi si wskanik
bd
.
Baterie naley sprawdzi z wyprzedzeniem.
• W przypadku pracy z uyciem zasilacza moe pojawi si wskanik
. Nie
wiadczy to o usterce i mona dalej korzysta z aparatu.

Czynnoci przygotowawcze
Wczy zasilanie i przygotowa si do robienia zdj.
Uwaga --------------------------------------------------------------------------------------

Uwagi dotyczce akumulatora
Akumulator DB-60 (w zestawie)
Jest to akumulator litowo-jonowy. Stanowi on
ekonomiczne rozwizanie, poniewa mona go
powtórnie adowa za pomoc adowarki i
wielokrotnie uywa. Pojemno akumulatora
jest na tyle dua, e mona z niego swobodnie korzysta w
podróy.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Mona take uywa nastpujcych rodzajów baterii:
• Baterie alkaliczne AAA (dostpne w handlu)
Mona je kupi wszdzie, s wic wygodne w podróy.
Jednak przy niskich temperaturach zmniejsza si liczba zdj, jakie mona
wykona. Przed uyciem naley baterie ogrza. Gdy aparat bdzie uywany
przez duszy czas, wskazane jest korzystanie z akumulatora.
• Baterie AAA Oxyride (dostpne w handlu)
Nie s to akumulatorki, ale zapewniaj duszy czas pracy aparatu cyfrowego ni
baterie alkaliczne AAA.
• Akumulatorki niklowo-wodorkowe AAA (dostpne w handlu)
Te baterie s ekonomiczne, poniewa mona je wielokrotnie adowa i powtórnie
uywa. Naley uywa dostpnej w handlu adowarki do akumulatorków.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

• Przed woeniem lub wyjciem akumulatora naley upewni si, czy aparat jest
wyczony.
• Informacje na temat sposobu wyczania aparatu na str.32.
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Liczba zdj, jakie mona wykona ---------------------------------------------• Orientacyjna liczba zdj, jakie mona wykona z jednego zapasu
adunku baterii:
Rodzaj baterii

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Liczba zdj
(w zwykym trybie)

Akumulator (DB-60)

ok. 380*1

Baterie alkaliczne AAA (dostpne w handlu)

ok. 35*2

*1 Gdy uywany jest wizjer LCD, mona wykona ok. 320 zdj.
*2 Gdy uywany jest wizjer LCD, mona wykona ok. 30 zdj.
• Wyliczenia w oparciu o norm CIPA (zdjcia wykonywane w temperaturze
23 stopnie Celsjusza, przy wczonym wywietlaczu LCD, w odstpach
30-sekundowych, z kadorazow zmian zoomu z trybu szerokoktnego do trybu
teleobiektywu lub odwrotnie, z 50% uyciem lampy byskowej i wyczaniem
aparatu po kadej serii 10 zdj).
• Liczb zdj w przypadku baterii alkalicznych AAA oparto na wyliczeniach dla
baterii alkalicznych AAA produkowanych przez firm Matsushita Battery Industrial
Co., Ltd.
• Podana liczba zdj jest jedynie orientacyjna. Jeeli przez duszy czas aparat
bdzie pracowa w trybie wprowadzania ustawie lub przegldania zdj,
wówczas dostpny czas fotografowania ulegnie skróceniu (zmniejszy si liczba
zdj).

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Dostpne w handlu akumulatorki niklowo-wodorkowe nie s fabrycznie
naadowane. Przed uyciem naley je naadowa.
• Akumulatorki niklowo-wodorkowe cechuje pewna bezwadno, mog wic nie
dziaa od razu po zakupie lub, gdy nie bd uywane przez ponad miesic. W
takim przypadku przed uyciem naley akumulatorki dwu- lub trzykrotnie
naadowa. Akumulatorki rozadowuj si z czasem samorzutnie, nawet jeli
aparat nie jest uywany. Naley je wic przed uyciem naadowa.
• Trwao baterii alkalicznych AAA zaley od marki baterii i czasu ich
przechowywania od daty produkcji. Ponadto w niskich temperaturach czas
eksploatacji baterii alkalicznych ulega skróceniu.
• Nie wolno uywa innego typu baterii, np. suchych ogniw manganowych i baterii
Ni-Cd.
• Akumulator moe si mocno nagrzewa podczas pracy. Przed przystpieniem do
wyjcia akumulatora naley wyczy aparat i poczeka, a ostygnie.
• Jeeli aparat nie bdzie uywany przez duszy czas, akumulator naley wyj.
• Naley uywa wycznie okrelonego rodzaju akumulatora litowo-jonowego
(DB-60). Nie wolno uywa innych akumulatorów litowo-jonowych.

Karta pamici SD (dostpna w handlu)

Gdzie nagrywane s zdjcia -------------------------------------------------------Gdy w aparacie nie ma karty pamici SD, zdjcia s zapisywane w pamici
wewntrznej aparatu. Gdy w aparacie znajduje si karta pamici SD, zdjcia
zapisywane s na karcie pamici SD.
W aparacie nie ma karty pamici SD W aparacie jest karta pamici SD

Zapis w pamici wewntrznej

Zapis na karcie pamici SD

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Jeeli w aparacie znajduje si karta pamici SD, aparat nie zapisuje zdj w
pamici wewntrznej, nawet gdy karta jest pena.
• Naley dba o czysto metalowych styków karty pamici.

Zabezpieczenie zdj przed skasowaniem -----------------------------------Przesunicie suwaka zabezpieczenia przed zapisem na karcie
pamici SD do pozycji LOCK pozwala zabezpieczy zapisane
na karcie zdjcia przed skasowaniem, a kart - przed
sformatowaniem. Odblokowanie karty (przesunicie suwaka z
powrotem do pierwotnego pooenia) pozwala ponownie
usuwa zdjcia i formatowa kart.
Jeeli na karcie zapisane s wane dane, dobrze jest
przesun suwak zabezpieczenia przed zapisem do pozycji
LOCK.
Gdy karta jest zablokowana, nie mona fotografowa, poniewa nie ma moliwoci
zapisywania na niej zdj. Przed przystpieniem do wykonywania zdj kart
naley odblokowa.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Zdjcia mona zapisywa w pamici wewntrznej aparatu lub na
karcie pamici SD (dostpnej w handlu). Pami wewntrzna ma
pojemno 26 MB.
Do zapisania duej liczby zdj i sekwencji filmowych potrzebna
bdzie karta pamici SD o duej pojemnoci.
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Uwaga --------------------------------------------------------------------------------------

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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• Informacje na temat przeczania pomidzy kart pamici SD a pamici
wewntrzn podczas przegldania nagranych materiaów na str.52.
• Czas nagrywania filmów i maksymalna liczba zdj zale od pojemnoci karty
pamici SD. (Gstr.197)
• Przed uyciem nowej karty pamici SD naley j sformatowa z poziomu
opisywanego aparatu. (Gstr.137)
• Jeeli karta pamici SD bya wczeniej uywana w innym aparacie, naley przed
jej sformatowaniem wykona kopie zapasowe potrzebnych materiaów.
(Gstr.137)
• Mona take uywa karty pamici SDHC (4 GB).

adowanie akumulatora
Przed uyciem akumulator naley naadowa. W chwili zakupu
akumulator nie jest naadowany.

1

• Naklejka na akumulatorze powinna by skierowana w gór.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Przy wkadaniu akumulatora naley uwaa, aby nie pomyli polaryzacji styków
i !

2

Podczy adowark do gniazda sieciowego.
• Do adowania akumulatora suy adowarka (BJ-6).
• Rozpocznie si procedura adowania. Dioda na adowarce
sygnalizuje stan naadowania zgodnie z poniszym opisem. Po
zako czeniu adowania naley odczy adowark od gniazda
sieciowego.

Dioda
wieci
Wyczona
Miga

Opis
Rozpocza si procedura adowania
adowanie zako czone
adowarka lub akumulator mog by uszkodzone (odczy
adowark od gniazda sieciowego i wyj z niej akumulator).

• Czas adowania zaley od stanu naadowania akumulatora.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Woy akumulator do adowarki w taki sposób, aby
styki i akumulatora odpowiaday oznaczeniom
na adowarce.

Czas adowania akumulatora
DB-60

ok. 2 godzin (25°C)
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Wkadanie baterii i karty pamici SD do aparatu
Do zasilania aparatu mona wykorzystywa akumulator (DB-60).
Akumulator jest wygodny, poniewa ma du pojemno i mona go
uywa wielokrotnie powtórnie adujc. Przed woeniem akumulatora
bd karty naley upewni si, czy aparat jest wyczony.
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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1
2

Przesun suwak zwalniajcy
w kierunku napisu OPEN, aby
otworzy pokryw wnki
akumulatora i karty.

1

2

Sprawdzi, czy karta pamici
SD jest prawidowo ustawiona,
a nastpnie wsun j do
oporu, co jest sygnalizowane
charakterystycznym
klikniciem.
• Akumulator mona woy wczeniej.

3

Wsun akumulator.
• Nacisn zaczep za pomoc
akumulatora i wsun go do oporu
do wnki.
• Po woeniu akumulatora do
gniazda zostanie on zablokowany
przez zaczep.

4

Zamkn pokryw wnki
akumulatora i karty i przesun
suwak zwalniajcy w kierunku
przeciwnym do napisu OPEN,
aby go zablokowa.

1

2

Wkadanie baterii alkalicznych AAA
(dostpnych w handlu)
Baterie naley wkada w pokazanym
kierunku.

Wyjmowanie karty pamici SD
Przesun suwak zwalniajcy w kierunku napisu OPEN, aby
otworzy pokryw wnki akumulatora i karty. Docisn kart
pamici SD i delikatnie zwolni docisk. Karta zostanie samoczynnie
wysunita. Wycign kart z aparatu.
Wyjmowanie akumulatora
Przesun suwak zwalniajcy w kierunku napisu OPEN, aby
otworzy pokryw wnki akumulatora i karty. Nacisn i zwolni
zaczep. Akumulator zostanie wysunity. Wycign akumulator z
aparatu. W trakcie wyjmowania uwaa, aby akumulator nie upad
na ziemi.
Wyjmowanie baterii alkalicznych AAA
Przesun suwak zwalniajcy w kierunku napisu OPEN, aby
otworzy pokryw wnki akumulatora i karty, po czym wyj baterie
alkaliczne. W trakcie wyjmowania uwaa, aby nie upuci baterii
na ziemi.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Zamkn pokryw wnki akumulatora i karty, przesun suwak zwalniajcy i
koniecznie go zablokowa.
• Jeeli aparat nie bdzie uywany przez duszy czas, akumulator naley wyj.
Po wyjciu akumulator przechowywa w suchym i chodnym miejscu.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Zamkn pokryw wnki akumulatora i
karty i, docisnwszy j palcem,
przesun suwak zwalniajcy.
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Wczanie i wyczanie aparatu
Aby wczy aparat, naley:

1
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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2

Nacisn wystajce
elementy po obu stronach
pokrywy obiektywu i
cign pokryw.

Nacisn przycisk
ZASILANIA.
• Po dwikowym sygnale
uruchomienia aparatu przez kilka
sekund bdzie miga dioda
autofokusu/lampy byskowej.
Korzystanie z aparatu w trybie
odtwarzania
• Nacinicie przycisku 6
(Odtwarzanie) przez ponad jedn
sekund powoduje przeczenie
aparatu w tryb odtwarzania, który
umoliwia przegldanie zdj.
• Gdy aparat zostanie wczony za
pomoc przycisku 6
(Odtwarzanie), ponowne nacinicie przycisku
6 (Odtwarzanie) spowoduje przeczenie aparatu z trybu
odtwarzania do trybu nagrywania.

Aby wyczy aparat, naley:

1

Nacisn wystajce
elementy po obu stronach
pokrywy obiektywu i zaoy
pokryw na obiektyw
aparatu.

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Przed wczeniem aparatu naley cign pokryw obiektywu. Wczenie
aparatu przed zdjciem pokrywy obiektywu spowoduje wywietlenie komunikatu.
Aby uruchomi aparat, naley postpowa zgodnie z instrukcjami podanymi w
komunikacie.
• Jeeli lampa byskowa jest wczona, uzyskanie przez aparat gotowoci do
wykonywania zdj po jego wczeniu wymaga duszego czasu ni, gdy lampa
jest wyczona.

Automatyczne wyczanie zasilania---------------------------------------------• Po ustalonym czasie bezczynnoci aparat wyczy si samoczynnie, aby
niepotrzebnie nie rozadowywa akumulatora. (Automatyczne wyczanie
zasilania)
• Ustawienie funkcji automatycznego wyczenia zasilania mona zmieni.
(Gstr.144)

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

2

Nacisn przycisk
ZASILANIA.
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Ustawianie jzyka

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Po pierwszym wczeniu aparatu na wywietlaczu pojawi si
ekran ustawie jzyka (umoliwiajcy wybór jzyka menu). Po
wybraniu jzyka naley przej do ustawiania daty i godziny (aby
na zdjciach pojawiaa si data i godzina).
Mona pomin te ustawienia i od razu przystpi do
fotografowania. Naley jednak póniej pamita o ustawieniu
jzyka, daty i godziny. Do konfigurowania tych ustawie suy
menu SETUP.

1

Wczy aparat po raz pierwszy.
• Pojawi si ekran wyboru jzyka.
• Aby pomin to ustawienie, naley nacisn przycisk MENU/
OK.
• Po naciniciu przycisku MENU/OK procedura ustawiania
jzyka zostanie anulowana i pojawi si ekran ustawiania
formatu sygnau.

2
3

Korzystajc z przycisków
!"#$ wybra jzyk.
Nacisn przycisk MENU/
OK.
• Jzyk menu zosta ustawiony i
pojawi si ekran ustawiania daty i
godziny.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Informacje o sposobie ustawiania jzyka menu oraz daty i godziny w menu SETUP
mona znale w podrozdziaach zatytuowanych „Zmiana jzyka menu
(LANGUAGE/N)” (str.162) i „Ustawianie daty i godziny (DATE SETTINGS)”
(str.161) w niniejszym przewodniku.

Ustawianie daty i godziny
Po pierwszym wczeniu aparatu na wywietlaczu pojawi si
ekran wyboru daty i godziny.

1

• Do zmiany wartoci su
przyciski !", a do przesuwania
ramki - przyciski #$.

2

Ustawienie fabryczne

W polu [FORMAT] ustawi
format daty i godziny.
• Do wyboru formatu daty i godziny
su przyciski !".

3

Sprawdzi informacj na
ekranie, po czym nacisn
przycisk MENU/OK.
• Data zostaa ustawiona.
• Nacinicie przycisku DISP. z poziomu tego ekranu pozwala
anulowa ustawienie.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Po wyjciu akumulatora mniej wicej na tydzie ustawienia daty i godziny zostan
utracone. Naley je wówczas powtórnie wprowadzi.
• Aby zachowa ustawienia daty i godziny, naley podadowa akumulator przez co
najmniej dwie godziny.
• Ustawion dat i godzin mona póniej zmieni. (Gstr.161)
• Dat i godzin mona nanosi na zdjcia. (Gstr.99)

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Korzystajc z przycisków
!"#$ ustawi rok,
miesic, dzie i godzin.
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Fotografowanie w zakresie
podstawowym
Moemy zaczyna.
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Trzymanie aparatu
Najlepsze wyniki mona uzyska trzymajc aparat w
przedstawiony poniej sposób.

1

2

Aparat naley trzyma
oburcz, lekko dociskajc oba
okcie do ciaa.

Ustawi palec na spucie
migawki.

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Podczas fotografowania naley uwaa, aby nie przesania obiektywu palcami,
wosami lub paskiem.

Zapobieganie poruszeniom aparatu ---------------------------------------------

Pojawienie si na wywietlaczu LCD symbolu J sygnalizuje moliwo
wystpienia drga aparatu. Aby unikn porusze aparatu, naley spróbowa
jednego z poniszych rozwiza .
• Uycie funkcji korekcji wstrzsów (Gstr.106)
• Ustawienie lampy byskowej na [AUTO] lub [FLASH ON] (Gstr.44)
• Zwikszenie czuoci ISO (Gstr.104)
• Uycie samowyzwalacza (Gstr.50)

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Jeeli aparat zostanie poruszony w momencie nacinicia spustu migawki,
uzyskane zdjcie moe by nieostre.
Do porusze aparatu dochodzi w nastpujcych przypadkach:
• Podczas fotografowania w miejscach o sabym owietleniu bez uycia lampy
byskowej
• Podczas korzystania z zoomu
• Podczas fotografowania przy dugim czasie ekspozycji (Gstr.72)
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Fotografowanie
Spust migawki dziaa dwustopniowo. Mona go nacisn do
poowy (poowiczne nacinicie) i do oporu (pene nacinicie).

Szybkie robienie zdj (pene nacinicie)
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Pene nacinicie spustu migawki umoliwia szybkie ustawienie
ostroci, aby nie straci ujcia.

1

2

Wczy aparat naciniciem
przycisku ZASILANIA i obróci
przecznik trybu pracy do pozycji
5.
Patrzc na wywietlacz ustawi kompozycj ujcia,
sprawdzi, czy fotografowany obiekt znajduje si w
rodku kadru i delikatnie nacisn do oporu spust
migawki.

• Wykonane zdjcie przez chwil pojawi si na wywietlaczu, po
czym zostanie zapisane w pamici wewntrznej lub na karcie
pamici SD.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------W trakcie penego nacinicia spustu migawki atwo moe doj do poruszenia
aparatu. Trzymajc aparat stabilnie oburcz naley zrobi zdjcie. Wczenie
funkcji korekcji wstrzsów minimalizuje zamazania na zdjciu spowodowane
poruszeniem aparatu. (Gstr.106)

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Czas, przez jaki zdjcie pozostaje na wywietlaczu, mona zmieni. Mona równie
tak skonfigurowa aparat, aby zdjcie po zrobieniu w ogóle nie byo wywietlane.
(Gstr.147)

Sprawdzenie ostroci i wykonanie zdjcia (poowiczne
nacinicie/blokada ostroci)

1

2

Wczy aparat naciniciem
przycisku ZASILANIA i obróci
przecznik trybu pracy do pozycji
5.

Fotografowany obiekt ustawi w rodku kadru i
nacisn spust migawki do poowy.

• Po ustawieniu ostroci wzgldem
fotografowanego obiektu w aparacie
dobierane s równie parametry
ekspozycji i balans bieli.
• Jeeli nie mona automatycznie
ustawi ostroci w aparacie, ramka w
rodku wywietlacza LCD miga na
czerwono, a dioda autofokusu/lampy
byskowej na zielono.
• Pomiar odlegoci ogniskowej
przeprowadzany jest maksymalnie w
piciu punktach. Zielone ramki
wskazuj miejsca z ustawion
ostroci.

Dioda autofokusu/
lampy byskowej

Ramka

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

W momencie nacinicia spustu migawki do poowy (poowiczne
nacinicie) wczana jest funkcja automatycznego ustawiania ostroci w
celu okrelenia odlegoci ogniskowej. Nastpnie po naciniciu spustu do
oporu (pene nacinicie) wykonywane jest zdjcie. Jeeli fotografowany
obiekt nie jest w rodku kadru, po ustawieniu ostroci naley poprawi
kompozycj zdjcia. (Blokada ostroci)
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3

Aby uzyska ostre zdjcie obiektu na pierwszym
planie, naley nacisn do poowy spust migawki w
celu ustawienia ostroci tego obiektu, a nastpnie
skomponowa ujcie.
Obiekt, który ma by ostry

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Obszar fotografowania

4

Delikatnie nacisn do oporu
spust migawki.
• Wykonane zdjcie przez chwil
pojawi si na wywietlaczu, po czym
zostanie zapisane w pamici
wewntrznej lub na karcie SD.

Ustawianie ostroci-------------------------------------------------------------------• Kolor ramki w rodku wywietlacza LCD i diody autofokusu/lampy byskowej
wskazuje, czy obiekt jest ostry czy nie.
Stan ostroci

Kolor ramki

Przed ustawieniem ostroci Biay

Dioda autofokusu/lampy
byskowej
Wyczona

Obiekt ostry

Zielony

Obiekt nieostry

Miga (na czerwono) Miga (na zielono)

wieci (na zielono)

• Nastpujce obiekty mog sprawia problemy przy ustawianiu ostroci.
• Obiekty pozbawione kontrastu (niebo, biaa ciana, maska samochodu itp.)
• Paskie obiekty dwuwymiarowe posiadajce tylko linie poziome, bez wyranych
elementów wystajcych.
• Szybko poruszajce si obiekty.
• Przedmioty w sabo owietlonych miejscach.
• Powierzchnie mocno podwietlone lub silnie odbijajce wiato.
• Przedmioty migoczce, na przykad lampy jarzeniowe.
Jeeli fotografowane s tego rodzaju obiekty, najpierw naley ustawi ostro
innego obiektu w takiej samej odlegoci, co dany przedmiot, a dopiero potem
wykona zdjcie.

Uwaga --------------------------------------------------------------------------------------

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

• Spust migawki naley naciska delikatnie, aby zapobiec poruszeniu aparatu.
• Symbol J sygnalizuje, e mog wystpi drgania aparatu. Przytrzyma
aparat nieruchomo i ponownie ustawi ostro. Aby zminimalizowa rozmazania
obrazu na zdjciu, mona równie wczy funkcj korekcji wstrzsów.
(Gstr.106)
• Uruchamiany jest bysk wstpny w celu zwikszenia dokadnoci automatycznej
ekspozycji.
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Korzystanie z zoomu
Nacinicie przycisku z (Teleobiektyw) umoliwia wykonywanie
zdj obiektu z bliska.
Nacinicie przycisku Z (Szeroki kt) umoliwia rejestrowanie
uj przy szerokim polu widzenia.
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Szeroki kt

1

Teleobiektyw

Przy wczonym aparacie
nacisn przycisk z
(Teleobiektyw) lub Z
(Szeroki kt).
• Aktualny stopie zblienia mona
kontrolowa na pasku zoomu na
wywietlaczu.

2
3

Skomponowa kadr i nacisn
do poowy spust migawki.
Nacisn spust migawki do
oporu.

Korzystanie z zoomu cyfrowego -------------------------------------------------Zoom cyfrowy umoliwia dalsze zblienie obiektu powyej maksymalnego powikszenia
zoomu optycznego (3,0×) uzyskiwanego przez nacinicie przycisku z (Teleobiektyw)
(maksymalnie 4,0×).
Aby uruchomi zoom cyfrowy, naley nacisn i przytrzyma przycisk z
(Teleobiektyw), a wskanik na pasku zoomu osignie maksymalne powikszenie,
nastpnie na chwil zwolni przycisk, po czym ponownie nacisn przycisk z
(Teleobiektyw).
Mona równie ustawi opcj [DIGITAL ZOOM IMG] na [AUTO RSZ]. (Gstr.153)
Funkcja ta nie jest dostpna po ustawieniu trybu RAW w pozycji [PIC QUALITY/SIZE] .
(Gstr.80)

Zblienia (Tryb makro)
Przycisk N (Makro) umoliwia wykonywanie zdj obiektu z bardzo
bliskiej odlegoci. (Tryb makro)
Przydaje si podczas fotografowania niewielkich obiektów, poniewa mona
wówczas wykonywa zdjcia z odlegoci ok. 1 cm od przedniej krawdzi
obiektywu.

Przy wczonym aparacie
nacisn przycisk N (Makro).
• Na rodku wywietlacza na chwil
pojawi si symbol N, po czym symbol
N zostanie wywietlony u góry ekranu.

2
3

Skomponowa kadr i
nacisn do poowy spust
migawki.
Nacisn spust migawki do
oporu.
• Ponowne nacinicie przycisku N
(Makro) anuluje tryb makro.

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Uywajc zoomu mona wykonywa zdjcia zblie z nastpujcych odlegoci:
Odlego
Obszar fotografowania
ok. 1 cm
ok. 29 mm × 22 mm
(od przedniej krawdzi obiektywu)
Teleobiektyw ok. 4 cm
ok. 25 mm × 19 mm
(od przedniej krawdzi obiektywu) (gdy zoom cyfrowy nie jest
wykorzystywany)
ok. 6,3 mm × 4,0 mm
(gdy wykorzystywany jest zoom
cyfrowy 4,0×)
Szeroki kt

• Funkcja przesunicia autofokusu pozwala zablokowa punkt ostroci w trybie
makro jednym naciniciem przycisku bez poruszenia aparatu. Funkcja ta jest
przydatna podczas fotografowania z uyciem statywu. (Gstr.66)
• Wiksze zblienie w trybie makro mona uzyska korzystajc z programu
tematycznego [ZOOM MACRO]. (Gstr.47)

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

1
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Korzystanie z lampy byskowej

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Aby móc korzysta z lampy byskowej, naley przesun suwak OPEN F
(lampy byskowej) na zewntrz w celu podniesienia pokrywy i wysunicia
lampy byskowej. Schowana lampa nie bdzie byska.
Przy wysunitej lampie byskowej jej tryb pracy mona zmienia przyciskiem
F (Lampa byskowa). Przy wysunitej lampie domylnie ustawiony jest tryb
[AUTO].
Liczc od przedniej krawdzi obiektywu, zasig bysku wynosi okoo 0,2 do
5,0 m (Szeroki kt) lub okoo 0,15 do 3,0 m (Teleobiektyw) przy czuoci ISO
ustawionej na [AUTO].
Tryby pracy lampy byskowej
FLASH OFF
(Lampa wy.)
AUTO
RED-EYE FLASH
(Z redukcj
czerwonych oczu)
FLASH ON
(Lampa wczona)
FLASH
SYNCHRO.
(Bysk
synchroniczny)
SOFT FLASH
(Bysk mikki)

1

2
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Lampa byskowa nie jest uruchamiana.
Lampa byskowa wcza si samoczynnie przy zych
warunkach owietleniowych.
Redukcja efektu czerwonych oczu (ludzkie renice maj
na zdjciach kolor czerwony).
Lampa jest uruchamiana zawsze niezalenie od
warunków owietlenia.
Lampa uruchamiana jest przy dugich czasach otwarcia
migawki. Ten tryb jest przydatny podczas robienia zdj
portretowych w nocy. Mog wystpi poruszenia aparatu,
wic zalecane jest uywanie statywu.
Zmniejszona ilo wiata wysyanego przez lamp. Ten
tryb jest przydatny w trybie makro podczas robienia zdj
z bliska.

Aby móc korzysta z lampy
byskowej, naley przesun
suwak OPEN F (lampy
byskowej) na zewntrz w celu
podniesienia pokrywy lampy
byskowej.
Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5.

3

Tryb pracy lampy byskowej
mona zmienia
przyciskiem F (Lampa
byskowa).

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Aby schowa lamp byskow, naley nacisn palcem w rodku pokrywy lampy
byskowej.
• Tryb pracy lampy byskowej jest pamitany do momentu ponownego nacinicia
przycisku F (Lampa byskowa).
• Lampa byskowa nie wcza si w trybie filmowania ani w trybie zdj seryjnych.
• Gdy uywane s baterie alkaliczne AAA, baterie Oxyride lub akumulatorki
niklowo-wodorkowe, na czas adowania lampy byskowej wywietlacz LCD jest
wyczany.
• Uruchamiany jest bysk wstpny w celu zwikszenia dokadnoci automatycznej
ekspozycji.
• Gdy uywana jest zewntrzna lampa byskowa nie mona korzysta z lampy
wewntrznej. (Gstr.201)

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Z lampy wewntrznej nie mona korzysta, gdy uywany jest konwerter
szerokoktny lub osona przeciwodblaskowa.
• Aby mona byo korzysta z wewntrznej lampy byskowej przy zamocowanym
wizjerze LCD, naley zmieni kt wizjera.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

• Na rodku wywietlacza na chwil
pojawi si symbol lampy
byskowej, po czym mniejszy
symbol zostanie wywietlony u
góry z lewej strony ekranu.
• Podczas adowania lampy byskowej dioda autofokusu/lampy
byskowej miga. Po naadowaniu lampy byskowej dioda ganie
i aparat jest gotowy do robienia zdj.
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Suy do wykonywania zdj z bardzo bliska w trybie makro.
Wykorzystanie zoomu cyfrowego pozwala uzyska wiksze zblienie
ni w przypadku zwykego trybu makro. Szczegóowe informacje
ZOOM
dotyczce obsugi na str.49.
MACRO
(Makro z zoomem) W tym trybie nie mona uywa zoomu optycznego.
Suy do fotografowania przy sabym owietleniu. Równie
wywietlacz ulega rozjanieniu.

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Informacje na temat pozycji w menu ustawie fotografowania oraz ogranicze
poszczególnych funkcji w trybie programów tematycznych mona znale w czci
„Dodatki”. (Gstr.205)

1

Przecznik trybu pracy
ustawi w pozycji SCENE.

• Aparat jest gotowy do robienia
zdj, a w górnej czci
wywietlacza widoczny jest
wybrany program tematyczny.

2
3
4

Program tematyczny mona
zmienia przyciskiem MODE.
• Pojawi si ekran wyboru
programu tematycznego.

Korzystajc z przycisków !"
wybra program tematyczny.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Wybrany program tematyczny
pojawi si u góry wywietlacza.

5

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

HIGH SENS
(Dua czuo)

Nacisn spust migawki,
aby zrobi zdjcie.
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Powrót do zwykego trybu fotografowania

1

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5.

Korzystanie z programu korygowania perspektywy

1
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji SCENE.
• Aparat jest gotowy do pracy, a w górnej czci wywietlacza widoczny
jest wybrany program tematyczny.

2

Nacisn przycisk MODE.
• Pojawi si ekran wyboru programu tematycznego.

3
4
5

Korzystajc z przycisków !" wybra program [Korekcja
perspektywy].
Nacisn przycisk MENU/OK.
Nacisn spust migawki, aby zrobi zdjcie.
• Po przetworzeniu obrazu obszar rozpoznany jako „do korekcji” zostanie
zaznaczony pomara czow ramk. Aparat rozpoznaje maksymalnie
pi takich obszarów.
• Jeeli nie mona wykry docelowego obszaru, pojawi si komunikat o
bdzie. Przed procedur korekcji zdjcie jest zapisywane.
• Aby wybra inny obszar do korekcji, wystarczy przesun
pomara czow ramk w miejsce docelowe korzystajc z przycisku $.
• Ponowne nacinicie przycisku ! anuluje program korygowania
perspektywy. Pierwotne zdjcie pozostaje zapisane mimo anulowania
procedury korygowania perspektywy.

6

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Na wywietlaczu pojawi si informacja, e trwa procedura korygowania
zdjcia. Po jej zako czeniu skorygowane zdjcie zostaje zapisane.
Zapisywane jest równie zdjcie sprzed procedury korygowania.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------W przypadku wyboru programu [SKEW COR MODE] naley zapozna si z
ponisz informacj:
• Aby fotografowany obiekt mia na zdjciu moliwie najwiksze rozmiary, naley
rozmieci go w kadrze w taki sposób, aby by w caoci widoczny na wywietlaczu.
• Aparat moe nie rozpozna obszaru do korekcji w przypadku, gdy:
• obraz jest nieostry
• cztery krawdzie obiektu nie s wyranie widoczne
• trudno odróni krawdzie obiektu od ta
• to ma skomplikowany wzór
• Zapisywane s dwa zdjcia, jedno przed korekt, a drugie po korekcie. Gdy wic
liczba pozostaych zdj, jakie mona wykona, jest mniejsza ni dwa, wówczas
nie mona fotografowa w tym trybie.
• Po wybraniu programu [SKEW COR MODE] zoom cyfrowy jest uruchamiany
nawet wówczas, gdy opcja [AUTO RSZ] w menu SETUP jest ustawiona na
[DIGITAL ZOOM IMG].

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Mona równie skorygowa wczeniej zrobione zdjcie. (Gstr.124)
• W przypadku obrazów rejestrowanych w trybie RAW (Gstr.80) perspektywa
jest korygowana w pliku JPEG, który jest nagrywany razem z danymi pierwotnego
obrazu. W pliku DNG perspektywa nie ulega zmianie.

Korzystanie z trybu makro z zoomem

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji SCENE.
• Aparat jest gotowy do pracy, a w górnej czci wywietlacza widoczny
jest wybrany program tematyczny.

2

Nacisn przycisk MODE.
• Pojawi si ekran wyboru programu tematycznego.

3
4
5

Korzystajc z przycisków !" wybra program [ZOOM
MACRO].
Nacisn przycisk MENU/OK.
Przy wczonym aparacie nacisn przycisk z
(Teleobiektyw) lub Z (Szeroki kt).
• Na wywietlaczu pojawi si wskanik zblienia.

6
7

Skomponowa kadr i nacisn do poowy spust migawki.
Nacisn spust migawki do oporu.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Zblienia mona wykonywa z nastpujcych odlegoci:
ok.
1 cm

Obszar fotografowania: ok. 17 mm × 13 mm (gdy zoom cyfrowy nie jest
wykorzystywany)
Obszar fotografowania: ok. 4,2 mm × 3,2 mm (gdy wykorzystywany
jest zoom cyfrowy 4,0×)

• Po ustawieniu opcji [ZOOM MACRO] na [AUTO RSZ] uruchamiana jest funkcja
automatycznej zmiany zoomu. (Gstr.153)

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

1
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t Korzystanie z samowyzwalacza
Samowyzwalacz mona ustawi na dwie sekundy lub na dziesi
sekund.
Ustawienie 2-sekundowe jest przydatne, gdy nie chcemy
dopuci do poruszenia aparatu w momencie wykonania zdjcia.
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5.
Nacisn przycisk t
(Samowyzwalacz).
• Na ekranie pojawi si symbol
samowyzwalacza.
• Liczba [10] z prawej strony
symbolu oznacza opónienie
wyzwalacza. W tym przypadku
zdjcie zostanie wykonane po
10 sekundach od nacinicia spustu migawki.
• Kadorazowe nacinicie przycisku t (Samowyzwalacz)
zmienia tryb pracy samowyzwalacza w nastpujcej kolejnoci:
10 sek., 2 sek. i samowyzwalacz wyczony.

3

Nacisn spust migawki.
• W momencie uruchomienia samowyzwalacza nastawa ostroci
zostaje zablokowana i wczana jest pomocnicza lampka
autofokusu.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Po zrobieniu zdjcia aparat pozostaje w trybie samowyzwalacza. Aby anulowa
tryb samowyzwalacza, naley nacisn przycisk t (Samowyzwalacz) i zmieni
ustawienie samowyzwalacza na [SELF-TIMER OFF].
• W trybie 2-sekundowym pomocnicza lampka autofokusu nie jest uruchamiana.

Odtwarzanie zdj
Podgld ostatnio zrobionego zdjcia
(Szybki podgld)

1

W trybie fotografowania
nacisn przycisk Q
(Szybki podgld).
• Ostatnio zrobione zdjcie pojawi
si na wywietlaczu.

W trybie szybkiego podgldu
Przycisk Q Przecza aparat do trybu fotografowania.
Przycisk 8

Powiksza wywietlane zdjcie.
Wywietlane zdjcie mona przesun korzystajc z przycisków
!"#$.

Przycisk 9 Pomniejsza zdjcie powikszone naciniciem przycisku 8.
Przycisk
MENU/OK

Pozwala uzyska maksymalne powikszenie zdjcia
powikszonego naciniciem przycisku 8.
Ponowne nacinicie przywraca pierwotny rozmiar zdjcia.

Przycisk D Usuwa aktualnie wywietlany plik. Po naciniciu przycisku D
pojawia si ostrzeenie o usuniciu pliku. Naley wybra
polecenie [DELETE] i nacisn przycisk MENU/OK.
Przycisk
DISP.

Wywietla ekran obszarów nasycenia bieli. Ponowne nacinicie
przycisku DISP. przywraca ekran szybkiego podgldu.

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------• Po wyczeniu i ponownym wczeniu aparatu nie mona wywietli ostatnio
zrobionego zdjcia naciniciem przycisku Q (Szybki podgld).
• Jeeli zdjcie zostanie zrobione w programie tematycznym [TEXT MODE]
(Gstr.46), jako wywietlanego zdjcia bdzie nieco gorsza ni jako zdjcia
zapisanego w pamici.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Ostatnio zrobione zdjcie mona w prosty sposób obejrze na
wywietlaczu i, jeeli nie jest najlepsze, usun je.
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Widok trzech zdj/Indeks zdj
(Widok miniatur)

Ekran odtwarzania zmienia si w nastpujcy sposób:

2007 / 04 / 01

1

Nacisn przycisk 6
(Odtwarzanie).
• Zostanie wywietlone ostatnio
zrobione zdjcie.

2

Nacisn przycisk 9 (Ekran
miniatur).

• Ekran zostanie przeczony do
widoku trzech zdj. W duej
ramce na rodku ekranu
wywietlane jest biece zdjcie.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Podczas przegldania zdj na wywietlaczu ekran moe by
podzielony na trzy ramki (widok trzech zdj) lub na 12 ramek
(indeks). Widok trzech zdj i indeks pozwalaj wybra zdjcie w
celu jego powikszenia lub usunicia.
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3

W widoku trzech zdj
ponownie nacisn przycisk
9 (Ekran miniatur).

Zaznaczone zdjcie

• Ekran jest podzielony na 12
ramek.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Przeczanie do widoku pojedynczego zdjcia
W widoku trzech zdj

1

Korzystajc z przycisków #$ zaznaczy wybrane
zdjcie.

2

Nacisn przycisk 8 (Widok powikszenia) lub
przycisk MENU/OK.
W widoku z indeksem zdj

1
2

Korzystajc z przycisków !"#$ zaznaczy
wybrane zdjcie.
Nacisn dwukrotnie przycisk 8 (Widok
powikszenia).
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Jeeli w widoku trzech zdj zostanie uruchomiona jakakolwiek z poniszych
operacji, ekran powróci do zwykego trybu odtwarzania (widok pojedynczego
zdjcia) i operacja ta zostanie wykonana.
• Usuwanie (Gstr.56)
• Wywietlenie menu (Gstr.113)
• Odtworzenie filmu (Gstr.112)

Usuwanie plików
Niepotrzebne lub nieudane zdjcia mona usun z karty pamici
SD lub z pamici wewntrznej.
Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Usuwanie pliku

1
2
3
4

Nacisn przycisk 6
(Odtwarzanie).
Korzystajc z przycisków
#$ wywietli zdjcie, które
ma by usunite.
Nacisn przycisk D
(Usuwanie).
Korzystajc z przycisków
!" wybra opcj [DELETE
ONE].
• Zdjcie przeznaczone do
usunicia mona zmieni
korzystajc z przycisków #$.

5

Nacisn przycisk MENU/
OK.
• Na wywietlaczu pojawi si informacja, e trwa procedura
usuwania plików. Po jej zako czeniu ekran powróci do widoku z
punktu 4.

Usuwanie wszystkich plików

1

3
4

Nacisn przycisk D
(Usuwanie).
Korzystajc z przycisków
!" wybra opcj [DELETE
ALL].
Nacisn przycisk MENU/
OK.
• Pojawi si monit o potwierdzenie
usunicia wszystkich plików. Jeeli pliki maj by usunite,
naley przyciskiem $ wybra opcj [YES], po czym nacisn
przycisk MENU/OK.
Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Pliki mona usuwa za pomoc przycisku D (Usuwanie) równie w widoku trzech
zdj. (Gstr.53)

Jednoczesne usuwanie kilku plików

1
2

Nacisn przycisk 6
(Odtwarzanie).
Nacisn dwukrotnie
przycisk 9 (Ekran miniatur).
• Ekran jest podzielony na 12
ramek.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

2

Nacisn przycisk 6
(Odtwarzanie).
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3

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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Korzystajc z przycisków
!"#$ zaznaczy plik,
który ma by usunity, po
czym nacisn przycisk D
(Usuwanie).
• W lewym górnym rogu wybranego
pliku pojawi si ikona kosza.

4

Powtórzy czynnoci opisane w punkcie 3 dla
wszystkich plików, które maj zosta usunite.
• Jeeli jaki plik zosta wybrany przez pomyk, mona anulowa
jego wybór, zaznaczajc ten plik i naciskajc przycisk D
(Usuwanie).

5
6

Nacisn przycisk MENU/OK.
Korzystajc z przycisków
#$ wybra opcj [YES], po
czym nacisn przycisk
MENU/OK.
• Na wywietlaczu pojawi si
informacja, e trwa procedura
usuwania plików. Po jej
zako czeniu ekran powróci do
widoku miniatur.

Zmiana sposobu wywietlania
za pomoc przycisku DISP.

Tryb fotografowania
Kadorazowe nacinicie przycisku DISP. powoduje zmian trybów pracy
wywietlacza, które s przeczane cyklicznie w nastpujcej kolejnoci:
histogram, siatka, brak informacji i widok normalny.
Widok normalny

Histogram

Brak informacji

Siatka

Nacisn przycisk DISP. w celu zmiany trybu pracy wywietlacza.

Siatka --------------------------------------------------------------------------------------Na wywietlaczu pojawiaj si pomocnicze linie przydatne przy kadrowaniu zdjcia.
Linie te nie s rejestrowane razem ze zdjciami.

Wczanie i wyczanie wywietlacza LCD------------------------------------Nacinicie przycisku VF/LCD, gdy wywietlacz LCD jest wczony, powoduje jego
wyczenie. Niektóre operacje s niedostpne przy wyczonym wywietlaczu LCD.
Ponowne nacinicie przycisku VF/LCD powoduje wczenie wywietlacza LCD.
Gdy podczony jest wizjer LCD, przycisk VF/LCD suy do przeczania pomidzy
wizjerem LCD a wywietlaczem LCD.

Uwaga -------------------------------------------------------------------------------------Przy wczonej opcji duych ikon [ENLGE PHOTO ICON] (Gstr.156) w widoku
normalnym nie s wywietlane nastpujce informacje:
pasek zoomu/pasek ostroci, nadruk daty, ostro, gbia koloru.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Przycisk DISP. pozwala zmieni sposób prezentacji zdj i
informacji na ekranie wywietlacza.
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W trybie szybkiego podgldu
Nacinicie przycisku DISP. powoduje przeczenie do ekranu, na którym
obszary nasycenia bieli migaj w kolorze czarnym. Ponowne nacinicie
przycisku DISP. przywraca ekran szybkiego podgldu.
Szybki podgld

Widok obszarów
nasycenia bieli

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Nacisn przycisk DISP. w celu zmiany trybu pracy wywietlacza.

W trybie odtwarzania
Kadorazowe nacinicie przycisku DISP. powoduje zmian trybów pracy
wywietlacza, które s przeczane cyklicznie w nastpujcej kolejnoci:
histogram, widok obszarów nasycenia bieli, brak informacji i widok
normalny.
Widok normalny

2007/04/01 12:00

Histogram

2007/04/01 12:00

Brak informacji

Widok obszarów
nasycenia bieli
Nacisn przycisk DISP. w celu zmiany trybu pracy wywietlacza.

Widok obszarów nasycenia bieli -------------------------------------------------Obszary nasycenia bieli migaj w kolorze czarnym. Nasycenie bieli powoduje utrat
skali szaroci, co prowadzi do zmniejszenia nasycenia barw na zdjciu, na którym
bardzo jasne obszary s odtwarzane w kolorze biaym. Zdjcie, w przypadku
którego informacje o skali szaroci zostay utracone, nie bdzie mogo by póniej
edytowane. Dobrze jest wykona kolejne zdjcie, unikajc fotografowania pod
so ce i obniajc poziom ekspozycji (-). (Gstr.100)

Uwaga --------------------------------------------------------------------------------------
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Widok obszarów nasycenia bieli dostarcza jedynie informacji orientacyjnych.

Rozjanianie wywietlacza LCD

Histogram
W tym trybie w prawym dolnym rogu
wywietlacza pojawia si histogram
zdjcia. Histogram to wykres
obrazujcy liczb pikseli na osi
pionowej i jasno na osi poziomej. Od
lewej do prawej prezentowane s
cienie (ciemne obszary), tony rednie i
obszary rozjanione.
Histogram pozwala oceni rzeczywist jasno kadru, bez wzgldu
na owietlenie wywietlacza LCD. Pomaga take skorygowa
obszary przewietlone lub zbyt ciemne.
Jeeli wartoci maksymalne
histogramu wystpuj gównie po
prawej stronie wykresu,
odpowiadajce mu zdjcie jest
przewietlone (zbyt dua liczba pikseli
w obszarach jasnych).

Jeeli wartoci maksymalne
histogramu wystpuj gównie po
lewej stronie wykresu, odpowiadajce
mu zdjcie jest niedowietlone (zbyt
dua liczba pikseli w obszarach
ciemnych). W takim przypadku naley
skorygowa ekspozycj w celu
przywrócenia waciwych proporcji.

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.

Aby zwikszy jasno wywietlacza, naley przytrzyma wcinity
przycisk DISP. Dalsze przytrzymywanie wcinitego przycisku
DISP. po osigniciu maksymalnej jasnoci spowoduje powrót
wywietlacza do stanu okrelonego przez parametr ustawiony w
pozycji [LCD BRIGHTNESS]. (Gstr.139)
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Uwaga --------------------------------------------------------------------------------------

Z t czci naley si zapozna, jeeli aparat uywany jest po raz pierwszy.
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• Histogram dostarcza jedynie informacji orientacyjnych.
• W zalenoci od warunków fotografowania (uycie lampy byskowej, sabe
owietlenie zewntrzne itp.) poziom ekspozycji wskazywany na histogramie moe
nie do ko ca odpowiada jasnoci wykonanego zdjcia.
• Kompensacja ekspozycji ma swoje ograniczenia. Niekoniecznie musi ona dawa
najlepszy wynik.
• Histogram, którego wartoci maksymalne skupiaj si w rodku wykresu,
niekoniecznie musi dawa najlepszy wynik, który odpowiadabym konkretnym
potrzebom.
Korekta bdzie przykadowo wymagana, gdy chcemy celowo niedowietli lub
przewietli zdjcie.
• Informacje na temat sposobu korygowania kompensacji ekspozycji na str.100.

Funkcje
zaawansowane
1

Z t czci naley si
zapozna, aby uzyska wicej
informacji na temat rónych
funkcji aparatu.

2

3
1
2
3
4
5
6
7

Róne techniki fotografowania ...... 64
Nagrywanie i odtwarzanie
filmów ......................................... 109
Pozostae funkcje
odtwarzania .............................. 113
Wydruk bezporedni................ 128
Zmiana ustawie aparatu .......... 134
Przenoszenie zdj do
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Dodatki ...................................... 186
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1 Róne techniki fotografowania

Korzystanie z dwigni ADJ.
Tryb ADJ.
1
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Nacinicie dwigni ADJ. pozwala w prosty sposób wybra tryb ADJ. i wprowadza
róne ustawienia fotografowania. W trybie ADJ. mona zarejestrowa cztery funkcje.
Przypisanie dwigni ADJ. czsto uywanej funkcji upraszcza procedur jej
konfiguracji. Mona to zrobi z poziomu menu SETUP (Gstr.134).
ADJ LEVER SET.1 (1 funkcja przypisana
do dwigni ADJ.)

ADJ LEVER SET.4 (4 funkcja przypisana
do dwigni ADJ.)

ADJ LEVER SET.2 (2 funkcja przypisana do
dwigni ADJ.)

ADJ LEVER SET.3 (3 funkcja przypisana do
dwigni ADJ.)

Powyej przedstawiono przykadowe ekrany, gdy opcjom [ADJ LEVER SET.1] do [ADJ
LEVER SET.4] przypisano kolejno funkcje: [EXPOSURE COMP.], [WHITE BALANCE], [ISO]
i [QUALITY]. Nacisn dwigni ADJ. w lewo lub w prawo, aby wywietli ekran funkcji do
konfiguracji. Korzystajc z przycisków !" wybra odpowiednie ustawienie, po czym
nacisn przycisk MENU/OK lub dwigni ADJ., aby zatwierdzi ustawienie.

Ustawienia wedug trybów
Ustawienia, które mona wprowadza za pomoc dwigni ADJ., s inne w trybie
programów tematycznych, w trybie filmowania i w trybie fotografowania. Za pomoc
dwigni ADJ. mona wprowadza nastpujce ustawienia.
Tryb
Tryb fotografowania
Tryb filmowania
Tryb programów tematycznych ([TEXT
MODE])
Tryb programów tematycznych (inny
program ni [TEXT MODE])

Dostpne ustawienia
Funkcje przypisane opcji [ADJ LEVER SET]
Balans bieli
Gsto tekstu
Kompensacja ekspozycji, balans bieli

Funkcje, które mona przypisa opcji [ADJ LEVER SET]
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EXPO.CMP., WHT.BAL, ISO, QUALITY, FOCUS, IMG SET, AE
METER, CONT MDE, AUTO BKT, WITH SND

Zmiana gstoci tekstu (tryb programów tematycznych)
W przypadku fotografowania z uyciem programu tematycznego
[TEXT MODE] (Gstr.46) mona zmieni stopie zapenienia
tekstem.
Do dyspozycji s nastpujce opcje: [DEEP], [NORMAL] i [LIGHT].

1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji SCENE.
Nacisn przycisk MODE.
• Pojawi si ekran wyboru programu tematycznego.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra [TEXT MODE], po czym
nacisn przycisk MENU/OK.

4

Nacisn dwigni ADJ.

1
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Zmian ustawienia mona wprowadzi z poziomu menu ustawie fotografowania lub za
pomoc dwigni ADJ. W tej czci objaniono prosty sposób zmiany ustawienia stopnia
zapenienia tekstem z uyciem dwigni ADJ.
Informacje na temat sposobu korzystania z menu ustawie fotografowania mona
znale w czciach zatytuowanych „Korzystanie z menu” (Gstr.79) i „Elementy menu
fotografowania w rónych programach tematycznych”. (Gstr.206)

• Pojawi si menu gstoci tekstu.

5

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie gstoci.
• Mona równie nacisn spust
migawki, aby zrobi zdjcie.

6

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Ustawienie gstoci tekstu nie pojawia si na ekranie.
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Przesuwanie autofokusu (Makro)
W trybie makro nacinicie dwigni ADJ. pozwala przesun punkt ostroci
autofokusu przy uyciu jedynie przycisków !"#$ bez poruszenia aparatu.
Po przesuniciu punkt ostroci mona zablokowa (Gstr.39) i zrobi zdjcie.
Funkcja ta jest przydatna podczas fotografowania z uyciem statywu.
Gdy punkt ostroci
AF zosta przesunity
w lewo przyciskiem
#

1
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1

Przy wczonym aparacie nacisn przycisk N (Makro).
• Na ekranie pojawi si ikona trybu makro.

2
3

Nacisn dwigni ADJ.

4

Korzystajc z przycisków
!"#$ przesun znak
krzyyka nad obiekt, wzgldem
którego ma by ustawiona
ostro.

5
6

Nacisn przycisk MENU/OK.

Nacisn dwigni ADJ. w
lewo lub w prawo, a pojawi si
ekran funkcji przesunicia
punktu ostroci autofokusu
(znak krzyyka na rodku
ekranu).

Nacisn spust migawki do
poowy.
• Aparat ustawi ostro dla obszaru, gdzie znajduje si krzyyk.

7
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Delikatnie nacisn do oporu spust migawki.
• Do momentu anulowania trybu makro funkcja przesunicia punktu
ostroci autofokusu bdzie ustawia ostro wzgldem zadanego
punktu.

Korzystanie z przycisku funkcyjnego
Do przycisku Fn (funkcyjnego) mona przypisa jedn z poniszych
funkcji. Z poziomu menu SETUP przyciskowi Fn (funkcyjnemu)
mona przypisa jedn z poniszych funkcji. (Gstr.150)
• Przeczanie pomidzy automatycznym a rcznym ustawianiem
ostroci (AF/MF)
• Blokada ekspozycji (AE LOCK)
• Menu ustawie fotografowania (Gstr.64)

Nacisn przycisk Fn (funkcyjny).
• Opis obsugi, gdy przyciskowi Fn
(funkcyjnemu) przypisano funkcj [AF/
MF], na str.69.
• Opis obsugi, gdy przyciskowi Fn
(funkcyjnemu) przypisano funkcj [AE
LOCK], na str.70.
• Gdy przyciskowi Fn (funkcyjnemu)
przypisano inne ustawienie ni [AF/MF] lub [AE LOCK], pojawi si
ekran wywietlany po naciniciu dwigni ADJ. Informacje na temat
procedury obsugi na str.64.

Róne techniki fotografowania

1

1
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Ustawienia wedug trybów

O

Pozostae programy tematyczne

Program tematyczny
(ZOOM MACRO) (Makro z zoomem)

O

Program tematyczny
(LANDSCAPE) (Pejza)

O

Program tematyczny
(TEXT MODE) (Tryb tekstowy)

Tryb filmowania

Róne techniki fotografowania
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AF/MF (Autofokus/Rczne
ustawianie ostroci)
AE LOCK (Blokada
automatycznej ekspozycji)
EXPO. CMP (Kompensacja
ekspozycji)
WHT. BAL. (Balans bieli)
ISO (Czuo ISO)
QUALITY (Jako)
FOCUS (Ostro)
IMG SET (Ustawienie
jakoci obrazu)
AE METER (Automatyczny
pomiar ekspozycji)
CONT MDE (Zdjcia
seryjne)
AUTO BKT
(Autobracketing)
WITH SND (Zdjcia z
notatk gosow)

Tryb fotografowania

1

Program tematyczny
(SKEW COR MODE) (Korekcja perspektywy)

Ustawienia, które mona wprowadza za pomoc przycisku Fn
(funkcyjnego), s inne w trybie programów tematycznych, w trybie
filmowania i w trybie fotografowania. Za pomoc przycisku Fn
(funkcyjnego) mona wprowadza nastpujce ustawienia.
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O

O

O
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O

O
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O
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O

O
O
O
O

O
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O

O
O
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* Blokada automatycznej ekspozycji nie dziaa w trybie rcznej ekspozycji, nawet jeli przyciskowi Fn
(funkcyjnemu) przypisano funkcj [AE LOCK]. Nacinicie przycisku Fn (funkcyjnego) powoduje
automatyczne przesunicie wartoci bliej waciwej wartoci ekspozycji (bliej rodka wskanika
wartoci ekspozycji). Jest to pomocne na przykad, gdy zachodzi potrzeba zmiany wartoci ekspozycji
na warto blisz rodka wskanika wartoci ekspozycji (odpowiedniej wartoci ekspozycji).

Przeczanie pomidzy automatycznym a rcznym
ustawianiem ostroci (AF/MF)
Przycisk Fn (funkcyjny) po przypisaniu mu (Gstr.150) funkcji [AF/
MF] umoliwia podczas fotografowania przeczanie pomidzy
automatycznym (AF) i rcznym ustawianiem ostroci (MF) w
zalenoci od ustawienia opcji [FOCUS] (Ostro) w menu
fotografowania, jak pokazano poniej.
Nacinicie przycisku Fn (funkcyjnego)
Powoduje przeczanie pomidzy MF a MULTI AF
Powoduje przeczanie pomidzy MF a SPOT AF
Powoduje przeczanie pomidzy MULTI AF lub SPOT
AF* a MF

* Wybierany jest ostatnio wybrany tryb AF (MULTI AF lub SPOT AF).

1

Przy wczonym aparacie nacisn
przycisk Fn (funkcyjny).
• Po zmianie trybu ustawiania ostroci
na rczny u góry ekranu po prawej
stronie pojawi si symbol [MF].
• Gdy tryb ustawiania ostroci zmieni
si na automatyczny (MULTI AF lub
SPOT AF), symbol [MF] znika.

1
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Ustawienie opcji [FOCUS]
MULTI AF (Autofokus
wielopunktowy)
SPOT AF (Autofokus punktowy)
MF (Rczne ustawianie ostroci)

MAGNIFY

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Gdy opcja [FOCUS] jest ustawiona na [SNAP] lub [A], naciskanie przycisku Fn
(funkcyjnego) nie powoduje przeczania trybów AF/MF.
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Informacje na temat sposobu korzystania z trybu rcznego ustawiania ostroci na str.84.
• Ustawienie opcji [FOCUS] mona równie zmienia z poziomu menu ustawie
fotografowania. (Gstr.83)
• Przypisywanie funkcji przyciskowi Fn (funkcyjnemu) wykonuje si z poziomu menu
SETUP. (Gstr.150)
• Mona nacisn przycisk Fn (funkcyjny), aby przeczy tryb AF/MF i zablokowa
ustawienie ostroci w pozycji blokowania ostroci (AF Lock). W tym celu naley
wykona ponisz procedur.
1 Przy ustawionym w aparacie autofokusie nacisn do poowy spust migawki,
aby ustawi ostro obiektu. (Blokada ostroci)
2 Zwolni spust migawki i nacisn przycisk Fn (funkcyjny).
3 Aparat zostanie przeczony do trybu MF, a odlego fotografowania jest
ustawiana na stae w pozycji blokady ostroci.
• Aby wróci do trybu autofokusu, naley ponownie nacisn przycisk Fn (funkcyjny).

1
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Blokada ekspozycji (AE LOCK)
Przycisk Fn (funkcyjny) po przypisaniu mu (Gstr.150) funkcji [AE
LOCK] umoliwia podczas fotografowania blokowanie lub
anulowanie blokady ekspozycji.

1
2

Sprawdzi, czy aparat jest gotowy do pracy.
Fotografowany obiekt ustawi
w rodku kadru i nacisn
przycisk Fn (funkcyjny) .
• Parametry ekspozycji zostan
zablokowane, a na ekranie pojawi si
symbol AEL, warto przysony oraz
czas otwarcia migawki.
• Ponowne nacinicie przycisku Fn
(funkcyjnego) powoduje anulowanie
blokady automatycznej ekspozycji.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Blokada ustawie pozostaje nawet po zrobieniu zdjcia.
• Blokada automatycznej ekspozycji nie dziaa w trybie rcznej ekspozycji, nawet jeli
przyciskowi Fn (funkcyjnemu) przypisano funkcj [AE LOCK]. Nacinicie przycisku Fn
(funkcyjnego) powoduje automatyczne przesunicie wartoci bliej waciwej wartoci
ekspozycji (bliej rodka wskanika wartoci ekspozycji). Jest to pomocne na przykad,
gdy zachodzi potrzeba zmiany wartoci ekspozycji na warto blisz rodka wskanika
wartoci ekspozycji (odpowiedniej wartoci ekspozycji).
• Przypisywanie funkcji przyciskowi Fn (funkcyjnemu) wykonuje si z poziomu menu
SETUP. (Gstr.150)
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Fotografowanie przy zadanej wartoci
przysony (A: tryb automatycznego czasu przy
preselekcji przysony)

1

Przecznik trybu pracy
ustawi w pozycji A.

• Na wywietlaczu LCD pojawi si symbol
wybranego trybu, a w pobliu prawej krawdzi
ekranu w kolorze pomara czowym zostanie
wywietlona aktualna warto przysony.

2

Obróci pokrto góra-dó, aby
zmieni ustawienie wartoci
przysony.

3

Nacisn spust migawki do
poowy.
• Po ustawieniu czasu otwarcia migawki jego
warto zostanie wywietlona na ekranie.

4

A

SD

9999

1
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Ustawienie przecznika trybu pracy w pozycji A (tryb automatycznego czasu przy
preselekcji przysony) umoliwia rczny wybór wartoci przysony. Po ustawieniu
wartoci przysony aparat automatycznie dobiera optymalny czas otwarcia migawki.
Dostpna warto przysony zaley od pooenia zoomu.
Wartoci przysony w trybie szerokoktnym: od 2,5 do 9,1
Wartoci przysony w trybie teleobiektywu: od 4,4 do 15,8
Wybór niszej wartoci przysony (otwieranie przysony) powoduje rozmazanie ta i
uchwycenie ostrego ujcia portretowego obiektu na pierwszym planie. Wybór
wyszej wartoci przysony (zamykanie przysony) pozwala uzyska ostre ujcie
wszystkich obiektów pomidzy pierwszym planem a tem.
Do ustawienia trybu automatycznego czasu przy preselekcji przysony suy pokrto
góra-dó.

1280
F2.4

F2.4
1/32

Delikatnie nacisn do oporu
spust migawki.
• Mona równie wykona zdjcie z pominiciem
etapu naciskania spustu migawki do poowy.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Przysona jest otwierana lub zamykana w momencie nacinicia spustu migawki.
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Fotografowanie przy zadanej wartoci
przysony i zadanym czasie otwarcia migawki
(M: tryb rcznej ekspozycji)

1

Ustawienie przecznika trybu pracy w pozycji M (tryb rcznej
ekspozycji) umoliwia rczny wybór wartoci przysony i czasu
otwarcia migawki.
Informacje na temat dostpnych wartoci przysony na str.71.
Do dyspozycji s nastpujce ustawienia czasu otwarcia migawki.
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1/2000
1/500
1/125
1/30
1/8
1/2
8

1/1600
1/400
1/100
1/25
1/6
1/1.6
15

1/1250
1/320
1/80
1/20
1/5
1/1.3
30

1/1000
1/250
1/60
1/15
1/4
1
60

1/640
1/160
1/40
1/10
1/2.5
4
180

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------W przypadku niektórych wartoci przysony pewne czasy otwarcia migawki mog by
niedostpne.

Krótsze czasy otwarcia migawki umoliwiaj uchwycenie ostrego
obrazu szybko poruszajcego si obiektu. Z kolei dusze czasy
otwarcia migawki daj na obrazie efekt pynicia i pozwalaj
uwydatni ruch obiektu.
Do ustawiania wartoci przysony suy pokrto góra-dó.
Do ustawiania czasu otwarcia migawki suy dwignia ADJ.

1

Przecznik trybu pracy
ustawi w pozycji M.

• Na wywietlaczu LCD pojawi si
symbol wybranego trybu, a w pobliu
prawej krawdzi ekranu zostanie
wywietlona aktualna wartoci
przysony, czas otwarcia migawki
oraz wskanik wartoci ekspozycji.
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1/800
1/200
1/50
1/13
1/3
2
120

M

SD

9999

1280
F2.4
1/60

• Gdy warto ekspozycji mieci si w
przedziale -2 EV do +2 EV, jasno
wywietlacza LCD zmienia si
zgodnie z wartoci ekspozycji.
• Gdy warto ekspozycji wykracza
poza przedzia -2 EV do +2 EV,
wywietlany wskanik ma kolor
pomara czowy, a jasno
wywietlacza LCD nie ulega zmianie.

+2 EV

-2 EV

Obróci pokrto góra-dó, aby
zmieni ustawienie wartoci
przysony.

3

Nacisn dwigni ADJ. w
lewo lub w prawo, aby zmieni
czas otwarcia migawki.

4

Nacisn spust migawki do
poowy.

5

Delikatnie nacisn do oporu spust migawki.

M

SD

9999

1280
F4.0
1/80
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2

1

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Aby zwikszy czas ekspozycji, naley zmniejszy czas otwarcia migawki. W takim
przypadku moe doj do poruszenia aparatu, naley wic go trzyma pewnie oburcz
lub skorzysta ze statywu.
• Podczas fotografowania przy dugich czasach otwarcia migawki wywietlacz wycza si.
• Jeeli w trybie rcznej ekspozycji w pozycji ISO ustawiona jest opcja [AUTO] lub
[AUTO-HI], czuo ma sta warto ISO 100.
• Blokada automatycznej ekspozycji nie dziaa w trybie rcznej ekspozycji, nawet jeli
przyciskowi Fn (funkcyjnemu) przypisano funkcj [AE LOCK]. Nacinicie przycisku Fn
(funkcyjnego) powoduje automatyczne przesunicie wartoci bliej waciwej wartoci
ekspozycji (bliej pozycji regulacji wskanika wartoci ekspozycji). Jest to pomocne na
przykad, gdy zachodzi potrzeba zmiany wartoci ekspozycji na warto blisz rodka
wskanika wartoci ekspozycji (odpowiedniej wartoci ekspozycji).

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Gdy czas otwarcia migawki wynosi 15 sekund lub wicej, uaktywniana jest funkcja usuwania
szumów ze zdjcia. Z tego wzgldu czas, jaki upywa do zako czenia procedury nagrywania
obrazu, wynosi mniej wicej dwukrotno czasu otwarcia migawki plus okoo 8 sekund.
• Gdy czas otwarcia migawki wynosi 1 sekund lub wicej, nie mona uywa funkcji korekcji
wstrzsów. Jeeli przy wczonej funkcji korekcji wstrzsów czas otwarcia migawki zostanie
ustawiony na 1 sekund lub wicej, symbol E zmienia si w symbol F.
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Fotografowanie przy kombinacji wartoci
przysony i czasu otwarcia migawki
(P: tryb przesunicia linii programowej)

1

Ustawienie przecznika trybu pracy w pozycji P (tryb przesunicia linii
programowej) umoliwia wykonywanie zdj przy zadanej kombinacji
wartoci przysony i czasu otwarcia migawki.
Do ustawienia trybu przesunicia linii programowej suy pokrto góra-dó.
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1

Przecznik trybu pracy
ustawi w pozycji P.

• Na wywietlaczu LCD pojawi si
symbol trybu.

2

P

SD

9999

Nacisn spust migawki do
poowy.
• Na ekranie zostanie wywietlona
aktualna kombinacja wartoci
przysony oraz czasu otwarcia
migawki.

3
4
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1280

F2.4
1/30

Zdj palec ze spustu migawki.
Obróci pokrto góra-dó, aby
wybra kombinacj wartoci
przysony oraz czasu otwarcia
migawki.

P

SD

9999

• Wybrana kombinacja wartoci
przysony oraz czasu otwarcia
migawki jest wywietlana przez 10
sekund. W tym czasie obróci
pokrto góra-dó, aby zmieni
kombinacj wartoci przysony oraz czasu otwarcia migawki.

1280
F3.2
1/80

5

Nacisn spust migawki do poowy lub do oporu, aby
zrobi zdjcie.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Poniej przedstawiono wykres programu.
• W tym przykadzie tryb lampy byskowej ustawiono na [FLASH OFF], a czuo ISO
na [ISO 100].
• Warto przysony oraz czas otwarcia migawki mona przesuwa w obrbie
obszaru zaznaczonego kolorem szarym. Zmienia si on w zalenoci od wartoci
ekspozycji (Ev).
Ev9

Ev7

Ev10 Ev11 Ev12 Ev13 Ev14 Ev15 Ev16 Ev17 Ev18 Ev19
: Teleobiektyw
: Szeroki

Ev6

kt

F16
F11

Ev5

F8

Ev4

F5.6

Ev3

F4

Ev2

F2.8

Ev1

F2

Ev0

F1.4
F1

2

1

1/2

1/4

1/8

1/15

1/30

1/60
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Ev8

1

1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 1/4000

Czas otwarcia migawki

75

Gdy przecznik trybu pracy znajduje si w pozycji 3

1
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Ustawienie

Opcje [Ustawienia domylne]

Informacje

MOVIE SIZE
(Rozmiar filmu)

640, [320]

str.80

FRAME RATE
(Liczba klatek na
sekund)

[30 FPS] (30 klatek/s), 15FPS (15 klatek/s)

str.110

FOCUS (Ostro)

[MULTI AF] (Autofokus wielopunktowy), SPOT AF
str.83
(Autofokus punktowy), MF (Ustawianie rczne), SNAP,
A

WHITE BALANCE
(Balans bieli)

[AUTO],
(OUTDOORS) (Na dworze),
str.101
(CLOUDY) (Pochmurnie),
(INCANDESCENT
LAMP) ( wiato arówki),
(FLUORESCENT LAMP)
( wiato jarzeniowe),
(MANUAL SETTINGS)
(Ustawienia rczne)

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Dostp do menu SETUP mona uzyska z poziomu menu ustawie fotografowania.
(Gstr.134)

Korzystanie z menu
W tym rozdziale opisano sposób wprowadzania ustawie .
Do wyboru i ustawiania pozycji menu su przyciski !"#$ oraz
przycisk MENU/OK.

1

Nacisn przycisk MENU/OK w
trybie fotografowania.
• Zostanie wywietlone menu ustawie
fotografowania.

2

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiedni pozycj.
• Nacinicie przycisku ", gdy zaznaczona
jest dolna pozycja listy, spowoduje
wywietlenie nastpnego ekranu menu.

3

Nacisn przycisk $.
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Pozycje tego menu znajduj
si na trzech ekranach.

1

• Zostan wywietlone ustawienia dla
danej pozycji menu.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie ustawienie.

5

Nacisn przycisk MENU/OK albo
przycisk #, a po nim MENU/OK.
• Warto parametru zostaa ustawiona.
• Menu ustawie fotografowania znika i aparat jest gotowy do robienia zdj.

Zmiana ekranu ---------------------------------------------------------------------Ekran mona wybiera korzystajc z numeru
ekranu:
1 Za pomoc przycisku # podwietli numer
znajdujcy si z lewej strony ekranu.
2 Korzystajc z przycisków !" zmieni
ekran.
3 Za pomoc przycisku $ wróci do
wybierania pozycji menu.
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Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

Fotografowanie w trybie RAW ------------------------------------------------Zwykle wykonane zdjcia s obrabiane i kompresowane w aparacie, a dopiero
wówczas zapisywane w postaci niewielkiego pliku JPEG. Aby rozmiar uzyskanego
pliku JPEG by niewielki, dane obrazu s poddawane kompresji przez co obnia si
jako obrazu.
W przypadku fotografowania w trybie RAW wykonywane zdjcia nie s poddawane
adnej obróbce w aparacie. Pierwotne dane pobrane z matrycy aparatu s
zapisywane w postaci pliku DNG tworzonego podczas fotografowania w trybie RAW.
Plik DNG to format pierwotnego obrazu opracowany przez firm Adobe Systems. Do
edycji prawie oryginalnych danych obrazu na komputerze suy specjalne
oprogramowanie do edycji obrazów zgodne z formatem pliku DNG. Do edycji plików
DNG w systemie Windows mona wykorzysta doczone oprogramowanie Photo &
Video Studio. Nie mona jednak uywa tego programu do edycji plików DNG w
systemie Macintosh. Naley skorzysta z dostpnego w sprzeday oprogramowania
do edycji plików DNG.

1
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• Liczba zdj, jakie mona zapisa w pamici wewntrznej lub na karcie pamici
SD, zaley od wartoci parametru [PIC QUALITY/SIZE]. (Gstr.197)
• Do dyspozycji s trzy tryby jakoci obrazu: Tryb normalny (N), tryb dokadny (F)
oraz tryb RAW (pierwotny).
Tryb normalny:
Wspóczynnik kompresji jest wysoki, dziki czemu uzyskany plik
ma niewielki rozmiar. Zwykle zdjcia s wykonywane w tym
trybie.
Tryb dokadny:
Wspóczynnik kompresji jest niski, co daje duy plik, ale jako
obrazu jest lepsza ni w trybie normalnym.
Tryb RAW:
Dane pierwotnego obrazu s zapisywane w pliku w formacie
RAW (plik .DNG). Równoczenie zapisywany jest równie plik
JPEG. Pozwala to na korzystanie z oprogramowania do edycji
obrazów przy zachowaniu wysokiej jakoci obrazu w chwili
wykonywania zdjcia.

W przypadku fotografowania w trybie RAW istotne s ponisze uwagi:
• W trybie RAW nie mona uywa funkcji CONT. MODE, AUTO BRACKET,
DIGITAL ZOOM lub IMAGE WITH SOUND.
• Do pliku DNG nie s dodawane adne dodatkowe informacje, nawet jeeli
ustawiona jest opcja [DATE IMPRINT]. Data jest dodawana do pliku JPEG
nagrywanego razem z plikiem DNG.
• Ustawienia jakoci obrazu [IMG SET] w menu fotografowania odnosz si tylko do
równoczenie nagrywanego pliku JPEG.
• Do zmiany jakoci i rozmiaru nagrywanego równoczenie obrazu JPEG suy
polecenie [RAW/JPEG SETTING] w menu SETUP. (Gstr.152)
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1

Przy wczonym aparacie nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

2

Korzystajc z przycisku " wybra parametr [PIC
QUALITY/SIZE], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

1
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Zdjcia

Filmy

4

Nacisn przycisk MENU/OK albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si wybrane ustawienie.
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Zmiana trybu ustawiania ostroci (FOCUS)
Domylnie aparat jest ustawiony w trybie autofokusu, czyli
automatycznego ustawiania ostroci (AF).
Do dyspozycji jest pi trybów ustawiania ostroci.
Tryby ustawiania ostroci
Symbol
Brak

1

Opis
Automatyczny pomiar odlegoci maksymalnie do piciu
obszarów autofokusu sporód dostpnych 17 i
ustawienie ostroci wzgldem najbliszego z nich. Ten
tryb zawsze zapewnia ostro rodkowego obszaru
wywietlacza, dziki czemu liczba nieostrych zdj jest
minimalna.
SPOT AF
Dokonywany jest wybór jednego, centralnego obszaru
(Autofokus
zdjcia, wzgldem którego aparat automatycznie
punktowy)
ustawia ostro.
MF (Rczne
Uytkownik ma moliwo rcznego ustawiania
ustawianie ostroci) ostroci.
SNAP
Ustawiana jest niewielka odlego fotografowania
(okoo 2,5 m).
A
Ustawiana jest ostro dla nieskoczonoci.
(nieskoczono)
Opcja nieskoczonoci jest przydatna przy
fotografowaniu odlegych widoków.

1
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Brak

Tryb
MULTI AF
(Autofokus
wielopunktowy)

Przy wczonym aparacie nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [FOCUS], po
czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Przycisk Fn (funkcyjny) po przypisaniu mu (Gstr.150) funkcji [AF/MF] umoliwia
przeczanie pomidzy automatycznym (AF) i rcznym ustawianiem ostroci (MF).
(Gstr.67)
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Fotografowanie z rczn nastaw ostroci (MF)
W przypadku problemów z automatycznym ustawieniem ostroci,
mona przej na tryb rczny (tryb MF).
Rczne ustawianie ostroci umoliwia fotografowanie przy
ustalonej odlegoci.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• W trybie programów tematycznych ostro mona ustawia rcznie tylko po
wybraniu programu [ZOOM MACRO] lub [SKEW COR MODE].
• Z trybu rcznego mona równie korzysta przy ustawianiu ostroci wzgldem
obiektów w obszarze fotografowania trybu makro.
• Przycisk Fn (funkcyjny) po przypisaniu mu (Gstr.150) funkcji [AF/MF] umoliwia
przeczanie pomidzy automatycznym (AF) i rcznym ustawianiem ostroci (MF).
(Gstr.67)

1
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1

Przy wczonym aparacie nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [FOCUS], po
czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [MF].

4

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si wska nik [MF]
oraz pasek ostroci.
• Liczby na pasku ostroci maj jedynie
charakter orientacyjny.
MAGNIFY
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5

W razie potrzeby nacisn przycisk #.
• Nacinicie przycisku # powoduje powikszenie obrazu na
wywietlaczu, co uatwia ustawianie ostroci.

6

Korzystajc z przycisków !" wyregulowa ostro.
• Przycisk ! pozwala wyregulowa ostro dla obiektów dalszych, a
przycisk " - dla obiektów bliszych.

7

Nacisn spust migawki, aby zrobi zdjcie.
1
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Zmiana trybu pomiaru wiata
(AE METERING)
Do okrelenia wartoci ekspozycji mona stosowa odmienne metody pomiaru
(rónice si wykorzystywanym do pomiaru obszarem).
Do dyspozycji s trzy tryby pomiaru wiata.
Tryby pomiaru wiata
1
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Symbol
Brak

Tryb
MULTI
CENTER

SPOT

1
2

Opis
Cay kadr dzielony jest na 256 obszarów. W kadym z nich przeprowadzany jest
pomiar w celu ustalenia cakowitej wartoci ekspozycji.
Do ustalenia wartoci ekspozycji przeprowadzany jest pomiar caego
obrazu, ze szczególnym uwzgldnieniem centralnej czci kadru.
Tryb zalecany przy istotnych rónicach w jasnoci obszaru
rodkowego i obszarów w pobliu krawdzi zdjcia.
Do ustalenia wartoci ekspozycji brany jest pod uwag tylko pomiar ze
rodkowej czci kadru.
Tryb zalecany, gdy obiekt jest fotografowany pod wiato.
Przydaje si, gdy wystpuje znaczca rónica w kontracie
lub przeciwowietleniu.

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/SCENE.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

3

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [AE METERING],
po czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie ustawienie.

5

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si odpowiedni
symbol.
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CONT.

6

Skomponowa kadr, po czym nacisn i przytrzyma
spust migawki.
• Zdjcia bd wykonywane do momentu zwolnienia spustu migawki.

7

Aby przerwa fotografowanie, naley zwolni spust
migawki.

S-CONT (S Multi-Shot)

6

Skomponowa kadr, po czym nacisn spust migawki.
• Aparat automatycznie wykona seri 16 zdj.

M-CONT (M Multi-Shot)

6

Skomponowa kadr, po czym nacisn i przytrzyma
spust migawki.
• Aparat zapamituje ujcia rejestrowane w czasie, gdy spust migawki
jest wcinity.

7

1
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• W celu obejrzenia wykonanych zdj seryjnych wystarczy przeczy
aparat do trybu odtwarzania (Gstr.52) i za pomoc przycisków #$
wybra zdjcie, które ma by wywietlone.

Zdj palec ze spustu migawki.
• Aparat przestanie robi zdjcia i zapisze 16 uj (zarejestrowanych w
cigu ostatnich 2 sekund) w jednym pliku.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Aby wróci do normalnego trybu fotografowania pojedynczych uj, naley
powtórzy czynnoci opisane w punktach od 1 do 3, w punkcie 4 wybra opcj
[OFF] i nacisn przycisk MENU/OK.
• Jeeli w trybie M-CONT spust migawki zostanie zwolniony przed upywem 2
sekund od momentu jego nacinicia, wówczas zostanie zapisanych mniej uj ni
16.
• Lampa byskowa jest wyczona.
• W trybie zdj seryjnych nie mona korzysta z funkcji korekcji wstrzsów. Jeeli
tryb zdj seryjnych zostanie wybrany przy wczonej funkcji korekcji wstrzsów,
symbol E zmienia si w symbol F. (Gstr.106)
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Ogldanie zdj wykonanych w trybie S-CONT lub
M-CONT w powikszeniu
Kade z 16 uj zarejestrowanych w trybie S-CONT lub M-CONT
mona obejrze na wywietlaczu w powikszeniu. Ogldajc obraz
w powikszeniu mona zmienia poszczególne ujcia.
Poniej opisano procedur wywietlania ujcia zdjcia seryjnego
zarejestrowanego w trybie S-CONT lub M-CONT.
1

1

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).

Róne techniki fotografowania

• Zostanie wywietlone ostatnio zrobione zdjcie.

2

Korzystajc z przycisków #$
wywietli zdjcie seryjne
zarejestrowane w trybie SCONT lub M-CONT.

3

Nacisn przycisk 8 (Widok
powikszenia).
• W powikszeniu zostanie wywietlone
pierwsze ujcie z serii zdj.
Lokalizacj ujcia w serii
przedstawiono na pasku u dou
ekranu.
• Do przechodzenia pomidzy
poszczególnymi ujciami su
przyciski #$. Aby wróci do widoku 16 miniatur, wystarczy nacisn
przycisk MENU/OK.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Za pomoc przycisku DISP. mona wczy wywietlanie paska u dou ekranu,
wywietlanie siatki lub cakowicie ukry wszystkie informacje pomocnicze.
(Gstr.59)
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Ustawianie jakoci obrazu (IMG SET)
Parametry obrazu, w tym jego kontrast, ostro oraz gbi koloru,
mona zmienia.
Do dyspozycji s nastpujce ustawienia jakoci obrazu:
Tryby jakoci obrazu

1
2

Opis
Parametry kontrastu, ostroci i gbi koloru ulegaj zwikszeniu w celu uzyskania
ostrzejszego i bardziej wyrazistego obrazu.
Normalna jako obrazu
Parametry kontrastu, ostroci i gbi koloru ulegaj zmniejszeniu w celu uzyskania
bardziej mikkiego obrazu.
Tworzony jest obraz czarno-biay.
Tworzony jest obraz w odcieniach sepii.
W miar potrzeb mona dostosowa kontrast, ostro i gbi koloru wybierajc jeden
z piciu poziomów.

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/SCENE.
Nacisn przycisk MENU/OK.

1
Róne techniki fotografowania

Typ
HARD
(Twardy)
NORMAL
(Normalny)
SOFT
(Mikki)
B&W (Zdjcia
czarno-biae)
SEPIA
SETTING1
(Ustawienie1)
SETTING2
(Ustawienie2)

• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

3
4

Korzystajc z przycisku " wybra polecenie [IMG SET],
po czym nacisn przycisk $.
Do wyboru jakoci obrazu
su przyciski !".
• Ustawi kontrast, ostro i gbi koloru w
przypadku opcji [SETTING1] lub [SETTING2].
(Gstr.92)
Jeeli opcje [SETTING1] lub [SETTING2] s ju
zaprogramowane, jako obrazu mona ustawi
wybierajc opcj [SETTING1] lub [SETTING2].

5

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.
• W przypadku wyboru innego ustawienia ni
[NORMAL] na wywietlaczu pojawi si
odpowiedni symbol.
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Dostosowywanie jakoci obrazu
(SETTING1, SETTING2)

1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/SCENE.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

1
Róne techniki fotografowania

3

Korzystajc z przycisku " wybra polecenie [IMG SET],
po czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [SETTING1] lub
[SETTING2].

5

Nacisn przycisk $.
• Na wywietlaczu aparatu pojawi si ekran
ustawiania jakoci obrazu [IMG SET].

6

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [CONTRAST],
[SHARPNESS] i [COLOR
DEPTH], po czym nacisn
przycisk #$, aby dostosowa
ustawienia.

7

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Ustawienia dla opcji [SETTING1] lub [SETTING2] zostan zapisane i ekran
powróci do menu ustawie fotografowania.

8

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si odpowiedni symbol.
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Serie zdj przy rónej ekspozycji
(AUTO BRACKET)
Autobracketing polega na wykonaniu trzech kolejnych zdj w serii, z
których kade ma nieco inn warto ekspozycji wzgldem ustawionego
poziomu. Mona wybra nastpujce rónice w poziomach ekspozycji:
[-0.3 EV, ±0, +0.3 EV] lub [-0.5 EV, ±0, +0.5 EV].
Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/SCENE.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

3

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [AUTO
BRACKET], po czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [ON ±0.3] lub [ON
±0.5].

5

Nacisn przycisk MENU/OK albo
przycisk #, a po nim MENU/OK.

1
Róne techniki fotografowania

• Funkcja ta jest niedostpna w trybie zdj z notatk gosow.
• Funkcja ta nie jest dostpna po ustawieniu trybu RAW w pozycji [PIC QUALITY/
SIZE].

• Na ekranie pojawi si symbol [AB].

6

Nacisn spust migawki, aby
zrobi zdjcie obiektu.
• Ekran z prawej przedstawia zdjcia
wykonane przy ustawieniu [ON ±0.5].
Zostan wykonane trzy kolejne zdjcia przy
rónych wartociach kompensacji ekspozycji:
-0,5 EV, ±0 (bez kompensacji) i +0,5 EV. Po
zrobieniu zdj pojawi si one na
wywietlaczu. Od lewej do prawej bd
widoczne: zdjcie wykonane przy ustawieniu -0,5 EV (ciemniejsze), przy
standardowym ustawieniu kompensacji ekspozycji i przy ustawieniu +0,5 EV
(janiejsze).

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Kompensacj ekspozycji mona zmieni z poziomu menu ustawie fotografowania.
(Gstr.100)
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Serie zdj przy rónym balansie bieli (WB-BKT)
Bracketing balansu bieli polega na automatycznym zrobieniu serii
trzech zdj, z których kade jest wykonywane przy nieco innym
ustawieniu balansu: z domieszk czerwieni, z domieszk bkitu i
przy wartoci biecej.
Funkcja ta przydaje si w sytuacjach, gdy trudno oceni, jaki balans
bieli bdzie optymalny.
1
Róne techniki fotografowania

1

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/
SCENE.

2

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

3

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [AUTO
BRACKET], po czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [WB-BKT].

5

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si odpowiedni
symbol.

6

Nacisn spust migawki, aby
zrobi zdjcie obiektu.
• Aparat automatycznie zarejestruje
trzy zdjcia (z domieszk czerwieni, z
balansem bieli odpowiadajcym
biecemu ustawieniu i z domieszk
bkitu).
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Funkcja ta nie jest dostpna po ustawieniu trybu RAW w pozycji [PIC QUALITY/
SIZE].
• Funkcja ta nie jest dostpna w trybie zdj seryjnych (Gstr.87) ani w trybie
autobracketingu. (Gstr.93)
• Nie mona korzysta z lampy byskowej.
• Jeeli opcj [IMG SET] ustawiono na [B&W], mona ustawi bracketing balansu
bieli, ale funkcja ta nie bdzie dziaa.
• Balans bieli mona zmieni z poziomu menu ustawie fotografowania.
(Gstr.101)

1
Róne techniki fotografowania
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Automatyczne fotografowanie w
ustalonych odstpach czasu (INTERVAL)
Aparat mona tak zaprogramowa, aby robi zdjcia automatycznie
w ustalonych odstpach czasu.
Odstp czasu midzy kolejnymi zdjciami mona ustawi w
przedziale od 5 sekund do 3 godzin z 5-sekundowym przyrostem.
1
Róne techniki fotografowania

1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/SCENE.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

3

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [INTERVAL], po
czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
ustawi godzin.
Za pomoc przycisku $ przej
do pola minut, a nastpnie
korzystajc z przycisków !"
ustawi minuty.

5

• Przytrzymujc wcinity jeden z
przycisków !" mona szybciej
zwiksza lub zmniejsza liczb minut.

6

Za pomoc przycisku $ przej do pola sekund, a nastpnie
korzystajc z przycisków !" ustawi sekundy.

7

Nacisn przycisk MENU/OK.
INTERVAL

• Na ekranie pojawi si napis
[INTERVAL].

8

Nacisn spust migawki, aby
zrobi zdjcie.
• Po upywie danego czasu bdzie
wykonywane zdjcie.
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STOP

9

Aby zakoczy fotografowanie, naley nacisn
przycisk MENU/OK.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Wyczenie aparatu anuluje ustawienie trybu fotografowania w ustalonych
odstpach czasu.
• Czas potrzebny na wykonanie nastpnego zdjcia zgodnie z ustawieniem w menu
fotografowania moe by duszy ni ustawiony odstp czasu. W takim przypadku
odstp czasu midzy zdjciami wyduy si w stosunku do danej wartoci.

• Przy niskim poziomie naadowania akumulatora moe doj do jego cakowitego
rozadowania podczas wykonywania zdj w ustalonych odstpach czasu.
Zalecane jest równie korzystanie z zasilacza sieciowego (sprzedawanego
oddzielnie).
• W trybie fotografowania w ustalonych odstpach czasu mona w dowolnym
momencie wykona zdjcie, naciskajc po prostu spust migawki. Nie ma to wpywu
na odstp czasu midzy zdjciami. Po upywie zaprogramowanego czasu od chwili
wykonania zdjcia zostanie zarejestrowane kolejne ujcie.
• Po wczeniu trybu fotografowania w ustalonych odstpach czasu tryb zdj
seryjnych jest automatycznie wyczany [OFF], nawet jeeli wczeniej wybrano
opcj [CONT.] lub [M-CONT].

Róne techniki fotografowania

Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

1
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Zdjcia z notatk gosow (IMAGE WITH
SOUND)
Do kadego zdjcia mona doczy notatk gosow, trwajc
maksymalnie 8 sekund.

1

1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/SCENE.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

Róne techniki fotografowania

3
4

5

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [IMAGE WITH
SOUND], po czym nacisn przycisk $.
Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [ON].

Nacisn przycisk MENU/OK albo
przycisk #, a po nim MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si odpowiedni symbol.

6

Nacisn spust migawki, aby
zrobi zdjcie.
• Po zrobieniu zdjcia aparat rozpoczyna
nagrywanie.

7

Aby zakoczy nagrywanie, naley nacisn spust migawki.
• Jeeli spust migawki nie zostanie nacinity, nagrywanie jest przerywane
automatycznie po upywie 8 sekund.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Funkcja ta nie jest dostpna po ustawieniu trybu RAW w pozycji [PIC QUALITY/
SIZE].
• Zdjcia z notatkami gosowymi wywietlane s w taki sam sposób, jak zwyke
zdjcia (Gstr.52). W celu odtworzenia notatki gosowej naley dodatkowo
nacisn d wigni ADJ.
• Nacinicie jednego z przycisków !" podczas odtwarzania notatki gosowej
spowoduje wywietlenie paska regulacji gonoci. Gono mona regulowa za
pomoc przycisków !".

98

Nanoszenie daty na zdjcia (DATE
IMPRINT)
W prawym dolnym rogu zdjcia mona wstawi dat (RR/MM/DD)
lub dat i godzin (RR/MM/DD gg:mm) jego wykonania.

1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/SCENE.
Nacisn przycisk MENU/OK.

3

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [DATE
IMPRINT], po czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

5

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

1
Róne techniki fotografowania

• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

• Na ekranie pojawi si odpowiedni
symbol.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Jeeli nie ustawiono daty i godziny, funkcja [DATE IMPRINT] jest niedostpna.
Najpierw naley ustawi dat i godzin. (Gstr.161)
• Funkcja [DATE IMPRINT] jest niedostpna w przypadku filmów.
• W przypadku fotografowania w trybie RAW nie mona nanosi daty na plik DNG.
Data jest dodawana do pliku JPEG nagrywanego razem z plikiem DNG.
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Zmiana ekspozycji (EXPOSURE COMP.)

1
Róne techniki fotografowania

Parametr ekspozycji pozwala dobra jasno zdjcia. W normalnych warunkach,
kiedy obiekt znajduje si w rodku kadru, kompensacja przeciwowietlenia
uruchamiana jest automatycznie i zdjcie jest prawidowo nawietlone.
Zdarzaj si jednak sytuacje, kiedy kompensacja jest wymagana. Ustawienie
ekspozycji mona równie korygowa w celu uzyskania efektów specjalnych.
Kompensacja ekspozycji moe przyjmowa wartoci z przedziau od -2,0 do +2,0.
Zwikszenie tego parametru (zmiana na +) powoduje rozjanienie zdjcia, a jego
zmniejszenie (zmiana na -) - przyciemnienie.
Fotografowanie pod wiato
Jeeli to jest bardzo jasne, fotografowany obiekt bdzie na zdjciu ciemny (niedowietlony).
W takim przypadku naley ustawi wyszy poziom ekspozycji (zmiana na +).

Obiekt jest bardzo jasny
Cae zdjcie bdzie ciemne (niedowietlone). Naley ustawi wyszy poziom ekspozycji (zmiana na +).

Obiekt jest ciemny
Cae zdjcie bdzie jasne (przewietlone). Naley ustawi niszy poziom ekspozycji (zmiana na -).
Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy fotografujemy obiekt w owietleniu punktowym.
Zmian ustawienia mona wprowadzi z poziomu menu ustawie fotografowania lub za pomoc d wigni
ADJ. W tej czci objaniono prosty sposób zmiany ustawienia z uyciem d wigni ADJ. Mona równie
zmieni funkcj przypisan do d wigni ADJ. (Gstr.148)
Informacje na temat sposobu korzystania z menu ustawie fotografowania mona znale  w czci
zatytuowanej „Korzystanie z menu”. (Gstr.79)

1
2
3

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/SCENE.
Nacisn d wigni ADJ., a nastpnie przytrzyma wcinite przyciski
#$ do momentu pojawienia si paska kompensacji ekspozycji.
Korzystajc z przycisków !" wybra odpowiednie ustawienie
ekspozycji.
• Mona równie nacisn spust migawki, aby zrobi zdjcie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si wybrane ustawienie.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Funkcja ta jest niedostpna w trybie rcznej ekspozycji.
• W przypadku zdj robionych przy bardzo jasnym owietleniu moe nie uda si
skorygowa poziomu ekspozycji. W takim przypadku na ekranie pojawi si symbol [!AE].
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Fotografowanie przy wietle sztucznym i
naturalnym (WHITE BALANCE)
Waciwy dobór balansu bieli pozwala odda biae przedmioty w
rzeczywistoci jako biae na zdjciu.
Fabrycznie ustawiony jest automatyczny dobór balansu bieli (tryb
[AUTO]). Zwykle nie ma potrzeby zmiany tego ustawienia. Jeeli
jednak aparat ma problemy z dobraniem waciwego balansu (kadr
monochromatyczny, kilka róde wiata), mona je skorygowa.
Symbol
AUTO

Tryb
AUTO
OUTDOORS

Opis
Automatyczna regulacja balansu bieli.
Do robienia zdj na dworze w soneczne dni, gdy
proponowane przez aparat ustawienie balansu bieli nie jest
optymalne.
CLOUDY
Do robienia zdj w dni pochmurne lub w cieniu, gdy
proponowane przez aparat ustawienie balansu bieli nie jest
optymalne.
INCANDESCENT Do robienia zdj przy sztucznym owietleniu arówek,
LAMP
gdy proponowane przez aparat ustawienie balansu bieli nie
jest optymalne.
FLUORESCENT Do robienia zdj przy sztucznym owietleniu jarzeniówek,
LAMP
gdy proponowane przez aparat ustawienie balansu bieli nie
jest optymalne.
MANUAL
Rczna regulacja balansu bieli.
SETTINGS

Róne techniki fotografowania

Tryby balansu bieli

1

Zmian ustawienia mona wprowadzi z poziomu menu ustawie fotografowania lub za
pomoc d wigni ADJ. W tej czci objaniono prosty sposób zmiany ustawienia z
uyciem d wigni ADJ. Mona równie zmieni funkcj przypisan do d wigni ADJ.
(Gstr.148)
Informacje na temat sposobu korzystania z menu ustawie fotografowania mona
znale  w czci zatytuowanej „Korzystanie z menu”. (Gstr.79)

1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/SCENE.

3

Korzystajc z przycisków !" wybra odpowiednie
ustawienie, inne ni [M].

Nacisn d wigni ADJ., a nastpnie przytrzyma wcinite
przyciski #$ do momentu pojawienia si menu balansu bieli.

• Mona równie nacisn spust migawki, aby zrobi zdjcie.
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4

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si odpowiedni
symbol.

1
Róne techniki fotografowania
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• W przypadku obiektu z przewag ciemnych barw mog wystpi problemy z
prawidowym ustawieniem balansu bieli. W takiej sytuacji dobrze jest uzupeni
kadr o elementy bieli.
• Podczas fotografowania z uyciem lampy byskowej balans bieli moe by
dobierany nieprawidowo, jeeli ustawiona jest inna opcja ni [AUTO]. Z tego
wzgldu podczas pracy z lamp byskow zaleca si korzystanie z opcji [AUTO].

Rczne ustawianie balansu bieli
(MANUAL SETTINGS)

1

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/
SCENE.

2

Nacisn d wigni ADJ., a nastpnie przytrzyma
wcinite przyciski #$ do momentu pojawienia si
menu balansu bieli.
Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [M].

4

Nakierowa obiektyw na kartk
papieru lub inny biay materia
przy takich samych warunkach
owietlenia, jak w przypadku
fotografowanego obiektu.

5

Nacisn przycisk DISP.
• Balans bieli zosta ustawiony.

6

Nacisn przycisk MENU/OK.

Róne techniki fotografowania

3

1

• Na ekranie pojawi si odpowiedni
symbol.
• Na ekranie pojawi si obraz
odpowiadajcy balansowi bieli
ustawionemu w punkcie 5. Jeeli
wynik nie jest zadowalajcy, naley
wielokrotnie zmienia ustawienia
powtarzajc czynnoci opisane w
punktach 4 i 5.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------W celu anulowania trybu [MANUAL SETTINGS] wystarczy w punkcie 3 wybra inn
opcj ni [M].
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Zmiana czuoci (ISO SETTING)

1

Warto ISO informuje o czuoci filmu. Im wiksza warto tym
wysza czuo filmu. Wysza warto ISO jest zalecana, gdy
zdjcia wykonywane s przy sabym owietleniu lub gdy obiekt
szybko si porusza, poniewa poprawia ostro zdjcia.
Do dyspozycji s nastpujce ustawienia czuoci ISO:
[AUTO], AUTO-HI, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800,
ISO 1600

Róne techniki fotografowania

W trybie [AUTO] aparat automatycznie dobiera czuo w oparciu o
odlego od obiektu, jasno, zoom, ustawienia trybu makro oraz
o jako i rozmiar obrazu. Zwykle najlepiej jest korzysta z trybu
[AUTO].
Po wybraniu opcji [AUTO-HI] (automatyczny tryb podwyszonej
czuoci) czuo jest dobierana automatycznie do warunków
fotografowania, ale na nieco wyszym poziomie ni w przypadku
ustawienia [AUTO]. W przypadku fotografowania ciemnego obiektu
czas otwarcia migawki w trybie [Podwyszona auto] jest krótszy ni
w trybie [AUTO], co moe ograniczy wpyw drga aparatu i
poprawi ostro zdjcia. W trybie [AUTO-HI] czuo zwikszana
jest automatycznie w stosunku do czuoci ISO ustawionej w menu
SETUP. (Gstr.143)
Jeeli nie chcemy, aby aparat zmienia czuo ISO, naley wybra
inn opcj ni [AUTO] lub [AUTO-HI].
Zmian ustawienia mona wprowadzi z poziomu menu ustawie fotografowania lub za
pomoc d wigni ADJ. W tej czci objaniono prosty sposób zmiany ustawienia z uyciem
d wigni ADJ. Mona równie zmieni funkcj przypisan do d wigni ADJ. (Gstr.148)
Informacje na temat sposobu korzystania z menu ustawie fotografowania mona znale  w
czci zatytuowanej „Korzystanie z menu”. (Gstr.79)

1
2

3
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Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/SCENE.
Nacisn d wigni ADJ., a
nastpnie przytrzyma wcinite
przyciski #$ do momentu
pojawienia si menu czuoci ISO.
Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie ustawienie.

Zapobieganie poruszeniu zdjcia przy
wykorzystaniu funkcji korekcji wstrzsów
(CAMERA SHAKE COR)

1

Wczenie funkcji korekcji wstrzsów pozwala wyeliminowa
drgania aparatu.
Fabrycznie funkcja korekcji wstrzsów jest wczona.

Róne techniki fotografowania

1

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5/P/A/M/
SCENE.

2

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

3

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [CAMERA
SHAKE COR], po czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [ON].

5

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si odpowiedni
symbol.
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Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Symbol J pojawia si, gdy jest due prawdopodobiestwo wystpowania zdj
poruszonych. (Gstr.37)

1
Róne techniki fotografowania

• W trybie zdj seryjnych lub w trybie rcznej ekspozycji, gdy czas otwarcia
migawki wynosi 1 sekund lub wicej, nie mona uywa funkcji korekcji
wstrzsów. W przypadku wczenia funkcji korekcji wstrzsów w trybie zdj
seryjnych lub ustawienia czasu otwarcia migawki na 1 sekund lub wicej w trybie
rcznej ekspozycji, symbol E zmienia si w symbol F.
• Funkcja korekcji wstrzsów nie dziaa w trybie nagrywania filmów. Gdy przecznik
trybu pracy zostanie ustawiony w pozycji 3 (tryb filmowania) przy wczonej
funkcji korekcji wstrzsów, symbol E znika z wywietlacza.
• Funkcja korekcji wstrzsów nie reaguje na zmian pooenia fotografowanego
obiektu (np. pod wpywem wiatru).
• Efekt dziaania funkcji korekcji wstrzsów zaley od warunków zewntrznych.
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Powrót do ustawie domylnych w menu
ustawie fotografowania
(RESTORE DEFAULTS)
Poniej opisano procedur przywracania ustawie domylnych w
menu ustawie fotografowania.
1
Róne techniki fotografowania

1
2

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 5.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra polecenie [RESTORE
DEFAULTS], po czym nacisn
przycisk $.
• Pojawi si ekran potwierdzenia.

4

Wybra opcj [YES], po czym
nacisn przycisk MENU/OK.
• Na wywietlaczu pojawi si informacja, e trwa procedura
przywracania pierwotnych ustawie aparatu. Po jej zakoczeniu ekran
wróci do trybu fotografowania.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------List funkcji, których ustawienia s zapisywane w momencie wyczania aparatu,
mona znale  w „Dodatki”. (Gstr.203)
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2 Nagrywanie i odtwarzanie filmów
3 Nagrywanie filmów
Uytkownik ma moliwo nagrywania filmów z d wikiem.
Dostpne rozmiary filmów to 640 × 480 lub 320 × 240 pikseli.
Mona równie wybra opcj zapisu z szybkoci 30 lub 15 klatek
na sekund.
Kady film jest nagrywany w postaci pojedynczego pliku AVI.

1

Nacisn spust migawki.
• Aparat rozpocznie nagrywanie.
Nagrywanie bdzie kontynuowane do
momentu ponownego nacinicia
spustu migawki.

3

Aby zakoczy nagrywanie
filmu, naley nacisn spust
migawki.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• W trakcie filmowania mog zosta nagrane d wiki wytwarzane przez aparat
podczas pracy.
• Maksymalny czas nagrania zaley od pojemnoci posiadanej karty pamici SD.
(Gstr.111) W przypadku niektórych kart nagranie moe zosta zakoczone
wczeniej przed wykorzystaniem caej pojemnoci.
• Funkcja korekcji wstrzsów nie dziaa w trybie nagrywania filmów. Gdy przecznik
trybu pracy zostanie ustawiony w pozycji 3 (tryb filmowania) przy wczonej
funkcji korekcji wstrzsów, symbol E znika z wywietlacza.

2
Nagrywanie i odtwarzanie filmów

2

Przecznik trybu pracy
ustawi w pozycji 3 (tryb
filmowania).
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Nie mona korzysta z lampy byskowej.
• W trybie nagrywania filmów mona korzysta jedynie z zoomu cyfrowego.
(Gstr.42)
• W momencie nacinicia spustu migawki w punkcie 2 aparat ustawia ostro.
• Czas pozostay do koca nagrania moe zmienia si w sposób niejednostajny,
poniewa jest on stale przeliczany w trakcie nagrywania w oparciu o pozosta
ilo wolnej pamici.
• Rozmiar obrazu (Gstr.80) i liczb klatek na sekund (Gstr.110) ustawia si z
poziomu menu ustawie fotografowania.
• Elementy menu ustawie fotografowania w trybie filmowania i w trybie
fotografowania róni si od siebie. (Gstr.78)
• W przypadku czstego filmowania przez duszy czas zalecana jest szybka karta
pamici.

2
Nagrywanie i odtwarzanie filmów

Ustawienie liczby klatek na sekund (FRAME RATE)
W trybie filmowania mona ustawi liczb rejestrowanych klatek w
jednej sekundzie.

1

Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji 3 (tryb
filmowania).

2

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Zostanie wywietlone menu ustawie fotografowania.

3

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [FRAME
RATE], po czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [30 FPS] lub
[15 FPS].

5

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.
• Na ekranie pojawi si wybrane
ustawienie.

Klatki filmu --------------------------------------------------------------------------Filmy skadaj si z wielu klatek wideo, które sprawiaj wraenie ruchu, gdy s
wywietlane z du szybkoci.
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Dostpny czas nagrania filmu zaley od pojemnoci uywanej pamici
(wewntrznej lub karty pamici SD), warunków filmowania oraz od rodzaju i
producenta uywanej karty pamici SD.
• Orientacyjne czasy nagrywania podano w poniszej tabeli.
128 MB 256 MB 512 MB 1 GB

2 GB

4 GB

1 min
56 s
58 s

30 min
24 s
15 min
19 s
94 min
11 s
48 min
13 s

59 min
42 s
30 min
4s
184 min
57 s
94 min
40 s

5 min
59 s
3 min
4s

3 min
51 s
1 min
56 s
11 min
57 s
6 min
7s

7 min
46 s
3 min
55 s
24 min
5s
12 min
19 s

14 min
57 s
7 min
31 s
46 min
19 s
23 min
42 s

2
Nagrywanie i odtwarzanie filmów

Pami 64 MB
wewntrzna
640 × 480 24 s
57 s
(15 FPS)
640 × 480 12 s
28 s
(30 FPS)
320 × 240 1 min
2 min
(15 FPS) 16 s
58 s
320 × 240 39 s
1 min
(30 FPS)
31 s
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Odtwarzanie filmów
Poniej opisano procedur odtwarzania filmów.

1

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).
• Zostanie wywietlone ostatnio zrobione zdjcie.
• Pierwsza klatka filmu jest wywietlana w formie zdjcia.

2

• Nacinicie przycisku $ powoduje
wywietlenie nastpnego pliku.
• Nacinicie przycisku # powoduje
wywietlenie poprzedniego pliku.

2
Nagrywanie i odtwarzanie filmów
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Korzystajc z przycisków #$
wybra film do obejrzenia.

3

Nacisn d wigni ADJ.

START

• Rozpoczyna si odtwarzanie.
Na wywietlaczu pojawi si wska nik czasu odtwarzania lub czas
odtwarzania.
Przewijanie do
przodu
Przewijanie do tyu
Pauza/Odtwarzanie
Odtwarzanie w
zwolnionym tempie
Odtwarzanie do tyu
w zwolnionym
tempie
Nastpna klatka
Poprzednia klatka
Regulacja gonoci

Podczas odtwarzania nacisn przycisk z.
Podczas odtwarzania nacisn przycisk Z.
Nacisn d wigni ADJ.
Podczas pauzy nacisn i przytrzyma wcinity przycisk
z.
Podczas pauzy nacisn i przytrzyma wcinity przycisk
Z.
Podczas pauzy nacisn przycisk z.
Podczas pauzy nacisn przycisk Z.
Podczas odtwarzania nacisn przycisk !".

3 Pozostae funkcje odtwarzania

Menu ustawie odtwarzania
Aby wywietli menu ustawie odtwarzania, w trybie odtwarzania
naley nacisn przycisk MENU/OK. Menu ustawie odtwarzania
umoliwia konfigurowanie nastpujcych funkcji.
Ustawienie
SLIDE SHOW
PROTECT

DPOF

zaznaczenie/usunicie zaznaczenia 1 FILE,
zaznaczenie/usunicie zaznaczenia ALL FILES,
zaznaczenie wielu plików
zaznaczenie/usunicie zaznaczenia 1 FILE,
zaznaczenie/usunicie zaznaczenia ALL FILES,
zaznaczenie wielu plików
1280, 640

Informacje
str.114
str.115

str.118

3
str.121
str.123
str.124

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Dostp do menu SETUP mona uzyska z poziomu menu ustawie odtwarzania.
(Gstr.134)

Korzystanie z menu
W tym rozdziale opisano sposób wprowadzania ustawie.

1

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie), aby wybra tryb
odtwarzania.

2

Nacisn przycisk MENU/OK.

Pozostae funkcje odtwarzania

RESIZE
COPY TO CARD
SKEW
CORRECTION

Opcje

• Pojawi si menu ustawie
odtwarzania.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiedni pozycj.

4

Nacisn przycisk $.
• Pojawi si ekran odpowiadajcy
wybranej pozycji menu.
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Wywietlanie zdj w formie pokazu
slajdów (SLIDE SHOW)
Zapisane w pamici pliki zdj i filmów mona kolejno odtworzy na
wywietlaczu w formie tzw. pokazu slajdów. Poniej opisano
procedur uruchamiania pokazu slajdów.

1

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).
• Zostanie wywietlone ostatnio zrobione zdjcie.

2

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

3
3
Pozostae funkcje odtwarzania
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Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [SLIDE SHOW],
po czym nacisn przycisk $.
• Rozpocznie si pokaz slajdów, czyli
wywietlenie w kolejnoci dostpnych
plików.
• Aby zakoczy pokaz slajdów,
wystarczy nacisn dowolny przycisk
aparatu.
Pokaz bdzie powtarzany, dopóki nie zostanie zatrzymany.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Kade zdjcie jest wywietlane przez 3 sekundy.
• Filmy odtwarzane s w caoci (nie tylko 1 klatka).
• Jeeli do zdjcia doczono notatk gosow, równie ona jest odtwarzana.

Ochrona plików przez przypadkowym
usuniciem (PROTECT)
Wane pliki mona zabezpieczy przed przypadkowym usuniciem.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Chronionych plików nie mona w zwyky sposób usun z pamici. Zostan one
jednak usunite w przypadku sformatowania pamici, w której zostay zapisane.

Ochrona pliku

1

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).
• Zostanie wywietlone ostatnio zrobione zdjcie.

2
3

• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

4

Korzystajc z przycisku " wybra
opcj [PROTECT], po czym
nacisn przycisk $.

5

Sprawdzi, czy zaznaczona jest
opcja [1 FILE], po czym nacisn
przycisk MENU/OK.

3
Pozostae funkcje odtwarzania

Korzystajc z przycisków #$ wywietli plik, który ma
by zabezpieczony.
Nacisn przycisk MENU/OK.

• Zaznaczony plik zostanie zabezpieczony, o
czym informuje odpowiedni symbol
wywietlany na ekranie.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Aby usun zabezpieczenie pliku, naley wywietli go i wykona czynnoci opisane
w punktach od 3 do 5.
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Ochrona wszystkich plików
Poniej opisano procedur ochrony wszystkich plików.

1
2

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

3

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [PROTECT], po
czym nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [ALL FILES].

5

Sprawdzi, czy zaznaczona
jest opcja [SELECT], po czym
nacisn przycisk MENU/OK.

3
Pozostae funkcje odtwarzania
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• Wszystkie pliki zostan
zabezpieczone, o czym informuje
odpowiedni symbol wywietlany na
ekranie.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Aby anulowa ochron wszystkich zabezpieczonych plików, wystarczy w punkcie 5
zaznaczy opcj [CANCEL].

Jednoczesna ochrona kilku plików
Poniej opisano procedur ochrony wybranych plików.

1
2

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).
Nacisn dwukrotnie przycisk 9 (Ekran miniatur).
• Ekran jest podzielony na dwa 12 ramek z wywietlonymi miniaturami
(Indeks).

3

Korzystajc z przycisków !"#$ zaznaczy pierwszy
plik, który ma by zabezpieczony.

4

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

5

• W prawym górnym rogu wybranego
pliku pojawi si ikona zabezpieczenia.

6

Korzystajc z przycisków
!"#$ zaznaczy nastpny
plik, który ma by chroniony,
po czym nacisn przycisk MENU/OK.

7

Powtórzy czynnoci opisane w punkcie 6 dla
wszystkich plików, które maj by zabezpieczone.
• Jeeli jaki plik zosta wybrany przez pomyk, mona anulowa jego
wybór, zaznaczajc ten plik i ponownie naciskajc przycisk MENU/
OK.

8

3
Pozostae funkcje odtwarzania

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [PROTECT], po
czym nacisn przycisk $.

Nacisn przycisk DISP.
• Na wywietlaczu pojawi si informacja o przetwarzaniu wybranych
plików. Po jej zakoczeniu ekran powróci do widoku miniatur (Indeks).

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Aby anulowa zabezpieczenie kilku plików, naley wykona te same czynnoci
opisane powyej w celu zaznaczenia plików, których ochrona ma by usunita, po
czym nacisn przycisk DISP.
• Mona równie za jednym zamachem usun zabezpieczenie wszystkich plików.
(Gstr.116)
• Informacje na temat ekranu miniatur na str.53.
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Korzystanie z usugi drukowania (DPOF)
Odbitki zdj zapisanych na karcie pamici SD mona wykona w punkcie
oferujcym usug drukowania zdj cyfrowych.
Aby skorzysta z usugi drukowania, naley w aparacie wprowadzi
odpowiednie ustawienia. Ustawienia te okrelane s mianem ustawie
DPOF (Digital Print Order Format - format zamówienia odbitek cyfrowych).
Standardowo w ustawieniu DPOF zadana jest jedna odbitka na zdjcie. W
przypadku wprowadzania ustawie DPOF w widoku indeksu mona
równie poda liczb odbitek do wydrukowania. (Gstr.120)

Ustawianie DPOF dla aktualnie wywietlanego zdjcia
3
Pozostae funkcje odtwarzania

1
2

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).

3

Nacisn przycisk MENU/OK.

Korzystajc z przycisków #$ wywietli zdjcie, w
przypadku którego ma by wprowadzone ustawienie DPOF.
• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

4

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [DPOF], po czym
nacisn przycisk $.

5

Sprawdzi, czy zaznaczona
jest opcja [1 FILE], po czym
nacisn przycisk MENU/OK.
• Po wprowadzeniu ustawienia na
ekranie pojawi si symbol DPOF.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Aby usun ustawienie DPOF, naley wywietli zdjcie z takim ustawieniem i
wykona czynnoci opisane w punktach od 3 do 5.
• W przypadku zdj wykonanych w trybie RAW wprowadzone ustawienia DPOF
dotycz jedynie plików JPEG.
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Ustawianie DPOF dla wszystkich zdj
Poniej opisano procedur wprowadzania ustawie DPOF dla
wszystkich zdj.

1
2

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

3

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [DPOF], po czym
nacisn przycisk $.

4

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [ALL FILES].
Sprawdzi, czy zaznaczona
jest opcja [SELECT], po czym
nacisn przycisk MENU/OK.
• Po wprowadzeniu ustawienia na
ekranie pojawi si symbol DPOF.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Aby anulowa ustawienia DPOF w przypadku wszystkich zdj z takimi ustawieniami,
wystarczy w punkcie 5 zaznaczy opcj [CANCEL].

Pozostae funkcje odtwarzania

5

3

119

Ustawianie DPOF dla kilku zdj
Poniej opisano procedur wprowadzenia ustawie DPOF dla
wszystkich zaznaczonych zdj.

1
2

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).
Nacisn dwukrotnie przycisk 9 (Ekran miniatur).
• Ekran jest podzielony na dwa 12 ramek z wywietlonymi miniaturami (Indeks).

3
4

Korzystajc z przycisków !"#$ zaznaczy pierwsze
zdjcie, w przypadku którego ma by wprowadzone
ustawienie DPOF.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

3

5

Pozostae funkcje odtwarzania

6

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [DPOF], po czym
nacisn przycisk $.
Korzystajc z przycisków !"
ustawi odpowiedni liczb kopii.
• Do zwikszania liczby kopii suy przycisk
!, a do zmniejszenia - przycisk ".

7
8

Korzystajc z przycisków #$
zaznaczy nastpne zdjcie, w przypadku którego ma by
wprowadzone ustawienie DPOF.
Korzystajc z przycisków !" ustawi odpowiedni liczb
kopii.
• Do zwikszania liczby kopii suy przycisk !, a do zmniejszenia - przycisk ".

9
10

Powtarzajc czynnoci opisane w punktach 7 i 8,
zaznaczy wszystkie zdjcia, w przypadku których ma
by wprowadzone ustawienie DPOF.
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Na wywietlaczu pojawi si informacja o przetwarzaniu wybranych
plików. Po jej zakoczeniu ekran powróci do widoku miniatur.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Aby usun ustawienia DPOF w przypadku kilku zdj, naley wykona te same
czynnoci opisane powyej i ustawi liczb kopii w przypadku kadego z nich na
[0], po czym nacisn przycisk MENU/OK.
• Mona równie usun ustawienia DPOF jednoczenie w przypadku wszystkich
zdj. (Gstr.119)
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5

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [1280] lub [640].

6

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Na wywietlaczu pojawi si
informacja, e trwa obróbka zdjcia.
Po jej zakoczeniu zdjcie o
zmienionym rozmiarze zostaje
zapisane. Zapisywane jest równie
zdjcie sprzed procedury zmiany rozmiaru.

3
Pozostae funkcje odtwarzania
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Kopiowanie zawartoci pamici wewntrznej
na kart pamici SD (COPY TO CARD)
Wszystkie filmy, zdjcia i materiay d wikowe zapisane w pamici
wewntrznej aparatu mona od razu skopiowa na kart pamici SD.

1
2
3
4
5

Wyczy aparat.
Woy kart pamici SD.
Wczy aparat.
Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [COPY TO
CARD], po czym nacisn
przycisk $.
• Na wywietlaczu pojawi si
informacja, e trwa procedura
kopiowania. Po jej zakoczeniu
zostanie przywrócony ekran
odtwarzania.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Jeeli pojemno karty pamici SD jest niewystarczajca, aby zapisa wszystkie
pliki, pojawi si informujcy o tym komunikat. Aby skopiowa tylko tyle zdj, ile
zmieci si na karcie, naley wybra opcj [YES], po czym nacisn przycisk
MENU/OK. Aby anulowa kopiowanie, naley wybra opcj [NO], a nastpnie
nacisn przycisk MENU/OK.
• Kopiowanie z karty pamici SD do pamici wewntrznej nie jest moliwe.

Pozostae funkcje odtwarzania

6

3
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Prostowanie przekrzywionych obrazów
(SKEW CORRECTION)
Obiekty prostoktne, jak tablice ogosze lub wizytówki, które
zostay sfotografowane pod ktem, mona wyprostowa, aby
sprawiay wraenie, jakby zostay sfotografowane prostopadle.

1
2

Nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie).

3

Nacisn przycisk MENU/OK.

Korzystajc z przycisków #$ wywietli plik z
obrazem, który ma by wyprostowany.
• Pojawi si menu ustawie odtwarzania.

3

4

Pozostae funkcje odtwarzania

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [SKEW
CORRECTION], po czym
nacisn przycisk $.
• Po przetworzeniu obrazu obszar
rozpoznany jako „do korekcji” zostanie
zaznaczony pomaraczow ramk.
Aparat rozpoznaje maksymalnie pi
takich obszarów.
• Jeeli nie mona wykry docelowego obszaru, pojawi si komunikat o
bdzie. Przed procedur korekcji zdjcie jest zapisywane.
• Aby wybra inny obszar do korekcji, wystarczy przesun
pomaraczow ramk w miejsce docelowe korzystajc z przycisku $.
• Ponowne nacinicie przycisku ! anuluje program korygowania
perspektywy. Pierwotne zdjcie pozostaje zapisane mimo anulowania
procedury korygowania perspektywy.

5

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Na wywietlaczu pojawi si informacja, e trwa procedura
korygowania zdjcia. Po jej zakoczeniu skorygowane zdjcie zostaje
zapisane. Zapisywane jest równie zdjcie sprzed procedury
korygowania.
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Ogldanie na ekranie odbiornika
telewizyjnego
Zapisane w postaci plików obrazy mona obejrze na ekranie telewizora.
Aparat wywietla wszystko na ekranie telewizora tak samo, jak na
wywietlaczu LCD.
Aby obejrze zdjcia na ekranie odbiornika telewizyjnego, naley do niego
podczy aparat za porednictwem znajdujcego si w zestawie kabla AV.
Poniej opisano procedur wywietlania zdj na ekranie telewizora.

1

Podczy kabel AV do wejcia
wideo odbiornika telewizyjnego.

Wejcie wideo (óte)

• Podczy biay wtyk kabla AV do
wejcia audio (w kolorze biaym)
odbiornika TV, a wtyk óty - do
wejcia wideo (w kolorze ótym).

3
Pozostae funkcje odtwarzania

2

Sprawdzi, czy aparat jest
wyczony.

3

Otworzy pokryw gniazda.

4

Podczy kabel AV do gniazda
wyjciowego AV w aparacie.

5

Przeczy odbiornik telewizyjny
w tryb wideo. (Ustawi wejcie na
wideo)

Wejcie audio (biae)

• Szczegóowe informacje mona
znale  w dokumentacji doczonej do telewizora.

6

126

Nacisn przycisk ZASILANIA
lub przycisk 6 (Odtwarzanie) i
przytrzyma go ponad
sekund, aby wczy aparat.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Podczenie do aparatu kabla AV powoduje zniknicie wska ników z wywietlacza
LCD i wizjera LCD oraz wyczenie wyjcia gonikowego.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Po podczeniu kabla AV do wejcia wideo magnetowidu mona na nim nagrywa
wykonane aparatem zdjcia.
• W aparacie jest ustawiony format odtwarzania NTSC (uywany w Japonii i w
innych krajach/regionach) wykorzystywany w sprzcie telewizyjnym i
audiowizualnym. Jeeli posiadane urzdzenie korzysta z systemu PAL
(stosowanego midzy innymi w Europie), wówczas przed podczeniem aparatu
naley ustawi w nim system PAL. (Gstr.163)
• Ustawienie domylne zaley od tego, gdzie aparat zosta zakupiony.

3
Pozostae funkcje odtwarzania
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4 Wydruk bezporedni

Funkcja wydruku bezporedniego
Funkcja wydruku bezporedniego umoliwia drukowanie zdj
bezporednio z aparatu po podczeniu go do drukarki za
porednictwem kabla USB. Mona w ten sposób szybko i atwo
wydrukowa zdjcia z aparatu cyfrowego bez koniecznoci
korzystania z komputera.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Nie ma moliwoci wydruku filmów (plików AVI) z wykorzystaniem tej funkcji. W
przypadku zdj z d wikiem (pliki JPG z plikami WAV) drukowane s tylko zdjcia
(pliki JPG).
• W przypadku obrazów rejestrowanych w trybie RAW drukowany jest plik JPEG
nagrywany razem z danymi pierwotnego obrazu. Plik DNG nie jest drukowany.

4
Wydruk bezpoœredni
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• W aparacie uyto technologii PictBridge, standardu branowego w zakresie
wydruku bezporedniego.
• Posiadana drukarka musi by zgodna ze standardem PictBridge, aby mona byo
korzysta z funkcji wydruku bezporedniego. Informacje pomocnicze mona
znale  w dokumentacji doczonej do drukarki.
• W przypadku niektórych drukarek wydruk bezporedni moe by niedostpny, gdy
w menu SETUP aparatu w pozycji [USB CONNECTION] zostanie wybrana opcja
[MASS STR] (Gstr.157). W takim przypadku naley zmieni t opcj na
[ORIGINAL].

Podczenie aparatu do drukarki
Aparat naley podczy do drukarki za porednictwem
znajdujcego si w zestawie kabla USB.

1
2

Sprawdzi, czy aparat jest wyczony.

3

Podczy aparat do drukarki
za porednictwem
doczonego kabla USB.

Otworzy pokryw gniazda.

• Wczy drukark, jeeli nie zostao to
zrobione wczeniej.

Przed odczeniem aparatu od drukarki (przed wyjciem wtyczki kabla USB) naley
sprawdzi, czy oba urzdzenia s wyczone.

Wydruk bezpoœredni

Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

4
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Drukowanie zdj
Zdjcia z aparatu mona wydrukowa na drukarce zgodnej ze
standardem PictBridge.
Zdjcia s przesyane z pamici wewntrznej, jeeli w aparacie nie
ma karty pamici SD, lub z karty pamici SD, jeeli zostaa ona
woona do aparatu.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------W trakcie drukowania nie wolno odcza kabla USB.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Jeeli w trakcie przesyania obrazu, pojawi si komunikat o bdzie [PRINTER
ERROR], naley sprawdzi stan drukarki i podj odpowiednie dziaanie.

Drukowanie jednego zdjcia lub wszystkich zdj

1
4

Upewni si, czy drukarka jest
gotowa do pracy.

Wydruk bezpoœredni

• Na wywietlaczu aparatu pojawi si
informacja [CONNECTING...].

2

Nacisn d wigni ADJ.
• Pojawi si ekran trybu wydruku
bezporedniego.

3

Korzystajc z przycisków #$ zaznaczy zdjcie do
wydruku.

4
5

Nacisn d wigni ADJ.

6

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [1 FILE] lub [ALL
FILES].
Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu wydruku
bezporedniego.
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7

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiedni pozycj,
po czym nacisn przycisk $,
aby wywietli ekran ze
szczegóowymi opcjami.
• Wywietlenie informacji
[CONNECTING...] nie oznacza, e
poczenie z drukark zostao ju
nawizane. W momencie nawizania poczenia informacja
[CONNECTING...] znika i pojawia si komunikat [DIRECT PRINT]. Po
ustanowieniu poczenia naley kontynuowa opisane w tym punkcie
czynnoci.
• Mona wybra nastpujce pozycje. Kada z nich pojawia si tylko
wówczas, gdy odpowiadajca jej funkcja jest obsugiwana przez
podczon do aparatu drukark.
Pozycje zaznaczone gwiazdk (*) pojawiaj si tylko wówczas, gdy
funkcja wydruku na formularzach [REPORT PRINT] jest obsugiwana
przez podczon do aparatu drukark marki Ricoh.

DATE PRINT

Opis
Suy do ustawiania rozmiaru papieru.
Suy do ustawiania rodzaju papieru.
Okrela liczb zdj drukowanych na jednym arkuszu
papieru. Liczba ta zaley od podczonej drukarki.
Pozwala okreli, czy ma by drukowana data (wykonania
zdjcia). Format daty mona ustawi za pomoc opcji data/
godzina w menu SETUP.
Pozwala okreli, czy ma by drukowana nazwa pliku.

FILE NAME
PRINT
OPTIMIZE IMAGE Pozwala okreli, czy przed wydrukiem na drukarce ma by
przeprowadzona optymalizacja danych zdjcia.
PRINT SIZE
Suy do ustawiania rozmiaru obrazu na wydruku.
PRINT QUALITY Suy do ustawiania jakoci wydruku.
REPORT PRINT* Suy do wydruków na formularzach.

8

4
Wydruk bezpoœredni

Nazwa
PAPER SIZE
PAPER TYPE
LAYOUT

Korzystajc z przycisków !" wybra odpowiednie
ustawienie, po czym nacisn przycisk MENU/OK.
• Ekran powróci do menu wydruku bezporedniego.

9

Jeeli zachodzi potrzeba zmiany innych ustawie,
naley powtórzy czynnoci opisane w punktach 7 i 8.
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Aby wybrane ustawienia peniy rol
ustawie domylnych przy nastpnym
podczeniu aparatu do drukarki, po
wywietlaniu ekranu z punktu 7 naley
nacisn d wigni ADJ. Gdy pojawi si
ekran z prawej strony, naley korzystajc z
przycisków #$ wybra opcj [SET], po
czym nacisn przycisk MENU/OK.
• Aby przy kolejnym podczeniu aparatu do
drukarki wykorzystywane byy ostatnio
wprowadzone ustawienia, naley wybra opcj [CANCEL].

10

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Wybrane zdjcia s wysyane do drukarki, o czym informuje
komunikat [SENDING...].
• Nacinicie przycisku DISP. anuluje t operacj.
• Po przesaniu zdj do drukarki ekran powraca do trybu wydruku
bezporedniego i rozpoczyna si drukowanie.

4

Drukowanie kilku zdj

Wydruk bezpoœredni

1

Upewni si, czy drukarka jest
gotowa do pracy.
• Na wywietlaczu aparatu pojawi si
informacja [CONNECTING...].

2

Nacisn d wigni ADJ.
• Pojawi si ekran trybu wydruku
bezporedniego.

3

Nacisn przycisk 9 (Ekran miniatur).
• Ekran jest podzielony na dwa 12 ramek z wywietlonymi miniaturami (Indeks).

4
5
6

Korzystajc z przycisków
!"#$ zaznaczy zdjcie do
wydruku.
Nacisn przycisk MENU/OK.
Korzystajc z przycisków !"
ustawi odpowiedni liczb kopii.
• Do zwikszania liczby kopii suy przycisk
!, a do zmniejszenia - przycisk ".

7
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Korzystajc z przycisków #$ zaznaczy nastpne zdjcie
do wydruku.

8

Korzystajc z przycisków !" ustawi odpowiedni
liczb kopii.

9

Powtarzajc czynnoci opisane w punktach 7 i 8, zaznaczy
wszystkie zdjcia, które maj by wydrukowane, i w
przypadku kadego z nich poda odpowiedni liczb kopii.

10

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu wydruku bezporedniego.

11

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiedni pozycj,
po czym nacisn przycisk $,
aby wywietli ekran ze
szczegóowymi opcjami.

12

Korzystajc z przycisków !" wybra odpowiednie
ustawienie, po czym nacisn przycisk MENU/OK.
• Ekran powróci do menu wydruku bezporedniego.

13
14

Jeeli zachodzi potrzeba zmiany innych ustawie, naley
powtórzy czynnoci opisane w punktach 11 i 12.
Nacisn przycisk MENU/OK.

4
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• Wywietlenie informacji
[CONNECTING...] nie oznacza, e
poczenie z drukark zostao ju
nawizane. W momencie nawizania poczenia informacja
[CONNECTING...] znika i pojawia si komunikat [DIRECT PRINT]. Po
ustanowieniu poczenia naley kontynuowa opisane w tym punkcie
czynnoci.
• Informacje na temat dostpnych ustawie na str.131.

• Wybrane zdjcia s wysyane do drukarki, o czym informuje komunikat
[SENDING...].
• Nacinicie przycisku DISP. anuluje t operacj.
• Po przesaniu wszystkich wybranych zdj z aparatu do drukarki ekran powraca do
trybu wydruku bezporedniego.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Drukowane s tylko zdjcia z ikon drukarki (
). W przypadku anulowania
wydruku i próby jego wznowienia naley najpierw upewni si, czy na zdjciach
przeznaczonych do drukowania znajduje si ikona drukarki.
• Na pojedynczym arkuszu mona kilkakrotnie wydrukowa to samo zdjcie.
• Dostpne pozycje zale od funkcji drukarki.
• W celu drukowania zdj z uyciem domylnych ustawie drukarki, na ekranie
opcji szczegóowych naley wybra opcj [PRINTER SELECT].
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5 Zmiana ustawie aparatu

Menu SETUP
Zmian w ustawieniach aparatu mona dokonywa po wywietleniu menu
SETUP z poziomu menu ustawie fotografowania (Gstr.77) lub menu
ustawie odtwarzania. (Gstr.113)
Menu SETUP umoliwia wprowadzanie ustawie zebranych w poniszej tabeli.
Ustawienie

Opcje [Ustawienia domylne]

str.137

FORMAT [INT. MEM.]

str.138

LCD BRIGHTNESS

5

str.139

Zmiana ustawie aparatu

REG. MY SETTINGS

[SETTING1], SETTING2

str.140

STEP ZOOM

ON, [OFF]

str.142

ISO AUTO-HIGH

[AUTO 400], AUTO 800, AUTO1600

str.143

AUTO POWER OFF

OFF, [1 MIN.], 5 MIN., 30MIN.

str.144

BEEP SOUND

[ALL], SHUTTER

str.145

VOL. SETTINGS

FFF

(wyciszenie), JFF (niska), [JJF] (rednia),
JJJ (wysoka)

str.146

LCD CONFIRM.

OFF (Wy.), [0.5SEC.], 1 SEC., 2 SEC., 3 SEC., 30 SEC.

str.147

ADJ LEVER SET.1*1
ADJ LEVER SET.2*2
ADJ LEVER SET.3*3
ADJ LEVER SET.4*4

[OFF]*4, [EXPO.CMP]*1, [WHT.BAL.]*2, [ISO]*3, QUALITY,
FOCUS, IMG SET, AE METERING, CONT MDE, AUTO
BKT, WITH SND

str.148

ADJ SHTR BTN SET

ON, [OFF]

str.149

FNCTN. BTN. SET.

OFF, [AF/MF], AE LOCK, EXPO.CMP , WHT.BAL., ISO,
QUALITY, FOCUS, IMG SET, AE METER, CONT MDE,
AUTO BKT, WITH SND

str.150

AF AUX. LIGHT

[ON], OFF

str.151

RAW/JPEG SETTING

[FINE], NORMAL, N640

str.152

DIGITAL ZOOM IMG

[NORMAL], AUTO RSZ

str.153

SHTG STGS WARNG.

[ON], OFF

str.155

ENLGE PHOTO ICON

ON, [OFF]

str.156

USB CONNECTION

[MASS STR], ORIGINAL

str.157

SEQUENTIAL NO.

[ON], OFF

str.159

DATE SETTINGS
LANGUAGE/N*

str.161
, ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO,
ESPAÑOL,
,
,

VIDEO OUT MODE
NTSC, PAL
* Ustawienie domylne zaley od tego, gdzie aparat zosta zakupiony.
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Informacje

FORMAT [CARD]

str.162
str.163

Korzystanie z menu SETUP
W tym rozdziale opisano sposób wprowadzania ustawie.
Do wyboru i ustawiania pozycji menu su przyciski !"#$ oraz
przycisk MENU/OK.

1

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Pojawi si menu ustawie fotografowania (lub menu ustawie odtwarzania).

2

Nacisn przycisk $.
• Pojawi si menu SETUP.

Pozycje tego menu znajduj
si na szeciu ekranach.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiedni pozycj.
• Nacinicie przycisku ", gdy
zaznaczona jest dolna pozycja listy,
spowoduje wywietlenie nastpnego
ekranu menu.

Nacisn przycisk $.
• Zostan wywietlone ustawienia dla
danej pozycji menu.

5

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

6

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim MENU/OK.

Zmiana ustawie aparatu

4

5

• Menu SETUP znika i aparat jest gotowy do pracy.
• W przypadku niektórych ustawie menu SETUP moe pozosta na
ekranie. W takiej sytuacji naley nacisn przycisk MENU/OK, aby
wróci do ekranu fotografowania lub odtwarzania.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------W przypadku niektórych funkcji sposób wyboru ustawienia moe róni si od
przedstawionego tutaj. Szczegóowe informacje dotyczce obsugi mona znale  w
objanieniu do kadej funkcji.
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Zmiana ekranu ---------------------------------------------------------------------Ekran mona wybiera korzystajc z numeru
ekranu:
1 Za pomoc przycisku # podwietli numer
znajdujcy si z lewej strony ekranu.
2 Korzystajc z przycisków !" zmieni
ekran.
3 Za pomoc przycisku $ wróci do
wybierania pozycji menu.

5
Zmiana ustawie aparatu
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Przygotowanie karty pamici SD (FORMAT
[CARD])
Jeeli po woeniu do aparatu karty pamici SD, pojawia si
komunikat o bdzie [CARD ERROR], lub karta bya uywana w
komputerze lub innym urzdzeniu, wówczas konieczne bdzie jej
sformatowanie w aparacie.
Formatowanie to proces przygotowania karty umoliwiajcy
zapisywanie na niej danych zdj.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Formatowanie karty spowoduje utrat wszystkich zapisanych na niej zdj.

Poniej opisano procedur formatowania karty.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [FORMAT
[CARD]], po czym nacisn
przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków #$
wybra opcj [YES], po czym
nacisn przycisk MENU/OK.
• Rozpocznie si operacja formatowania. Po jej zakoczeniu na ekranie
pojawi si ponownie menu SETUP.
• Jeeli w aparacie nie ma karty pamici SD, zostanie wywietlony
komunikat. Po wyczeniu aparatu, woy do niego kart pamici SD
i ponownie powtórzy procedur formatowania.

4

Zmiana ustawie aparatu

• Na ekranie pojawi si monit o
potwierdzenie operacji formatowania.

5

Nacisn przycisk MENU/OK.
Ochrona zdj przed usuniciem--------------------------------------------• Przesunicie suwaka zabezpieczenia przed zapisem na karcie pamici SD do
pozycji „LOCK” pozwala zabezpieczy zapisane na karcie zdjcia przed
skasowaniem, a kart - przed sformatowaniem. (Gstr.27)
• Odblokowanie karty (przesunicie suwaka z powrotem do pierwotnego pooenia)
pozwala ponownie usuwa zdjcia i formatowa kart.
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Formatowanie pamici wewntrznej
(FORMAT [INT. MEM.])
Jeeli na wywietlaczu pojawi si komunikat [FORMAT INTERNAL
MEMORY], przed uyciem naley sformatowa pami
wewntrzn.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Formatowanie pamici wewntrznej spowoduje usunicie wszystkich zapisanych w
niej danych. Jeeli w pamici wewntrznej znajduj si zdjcia, których nie chcemy
utraci, przed przystpieniem do jej formatowania naley skopiowa te zdjcia na
kart SD. (Gstr.123)

Poniej opisano procedur formatowania pamici wewntrznej.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2
5
Zmiana ustawie aparatu

• Na ekranie pojawi si monit o
potwierdzenie operacji formatowania.

3

Korzystajc z przycisków #$
wybra opcj [YES], po czym
nacisn przycisk MENU/OK.
• Rozpocznie si operacja
formatowania. Po jej zakoczeniu na
ekranie pojawi si ponownie menu
SETUP.

4

138

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [FORMAT [INT.
MEM.]], po czym nacisn
przycisk $.

Nacisn przycisk MENU/OK.

Regulacja jasnoci wywietlacza LCD
(LCD BRIGHTNESS)
Poniej opisano procedur regulacji jasnoci wywietlacza.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [LCD
BRIGHTNESS], po czym
nacisn przycisk $.
• Pojawi si ekran ustawiania jasnoci.

3

Korzystajc z przycisków !"
dostosowa jasno.

4

Po uzyskaniu waciwego
efektu nacisn przycisk MENU/OK.
• Ekran powróci do menu SETUP.

5

Nacisn przycisk MENU/OK.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Jasnoci wywietlacza LCD nie mona regulowa, gdy do aparatu jest podczony
wizjer LCD.

5
Zmiana ustawie aparatu

• Przesunicie w dó suwaka na pasku
regulacji jasnoci wywietlacza
przyciemnia ekran, a w gór - rozjania.
Jasno wywietlacza LCD zmienia si
w miar przesuwania suwaka wzdu
paska.

Regulacja jasnoci za pomoc przycisku DISP.------------------------Aby zwikszy jasno wywietlacza w trakcie fotografowania, naley przytrzyma
wcinity przycisk DISP. Dalsze przytrzymywanie wcinitego przycisku DISP. po
osigniciu maksymalnej jasnoci spowoduje powrót wywietlacza do stanu
okrelonego przez parametr ustawiony w pozycji [LCD BRIGHTNESS].
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Zapisywanie ustawie indywidualnych
(REG. MY SETTINGS)
Funkcja ustawie indywidualnych umoliwia atwe robienie zdj
przy wybranych ustawieniach.
Mona skonfigurowa dwie grupy „ustawie indywidualnych”.
Przestawienie przecznika trybu pracy w pozycj MY1 lub MY2
wystarczy, aby wykonywa zdjcia przy ustawieniach
zapamitanych odpowiednio w pozycjach [SETTING1] lub
[SETTING2]. (Gstr.76)
Poniej opisano procedur zapisywania biecych ustawie
aparatu jako ustawie indywidualnych.

1

Zmieni ustawienia aparatu na takie, które maj by
zapisane jako ustawienia indywidualne.

2

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

3
5
Zmiana ustawie aparatu

• Pojawi si ekran potwierdzenia.

4

Wybra opcj [SETTING1] lub
[SETTING2] i nacisn
przycisk MENU/OK.
• Biece ustawienia aparatu zostan
zapisane i na ekranie pojawi si
ponownie menu SETUP.
• W przypadku rezygnacji z
zapisywania ustawie naley
nacisn przycisk DISP.

5
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Korzystajc z przycisku "
wybra polecenie [REG. MY
SETTINGS], po czym nacisn
przycisk $.

Nacisn przycisk MENU/OK.

Ustawienia zapisywane jako indywidualne
Przecznik trybu pracy ustawi w pozycji (5/P/A/M/SCENE/3)
PIC QUALITY/SIZE (Jako/rozmiar obrazu)
FOCUS (Ostro)
Odlego ogniskowa w trybie rcznego ustawiania ostroci
AE METERING (Automatyczny pomiar ekspozycji)
CONT. MODE (Zdjcia seryjne)
EXPOSURE COMP. (Kompensacja ekspozycji)
IMAGE WITH SOUND (Zdjcia z notatk gosow)
DATE IMPRINT (Nanoszenie daty)
WHITE BALANCE (Balans bieli)
ISO SETTING (Czuo ISO)
CAMERA SHAKE COR (Korekcja wstrzsów)
Pozycja zoomu
Tryb makro
Lampa byskowa
Samowyzwalacz
Tryb DISP.
STEP ZOOM (Zoom skokowy)
DIGITAL ZOOM IMG (Zoom cyfrowy)
ENLGE PHOTO ICON (Due ikony na wywietlaczu)

5
Zmiana ustawie aparatu
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Zmiana ustawienia zoomu skokowego
(STEP ZOOM)
Obiektyw mona tak zaprogramowa, aby zoom by ustawiany
skokowo na jednym z piciu poziomów na ogniskowych: 24, 28, 35,
50 i 72 mm (odpowiedniki ogniskowych w aparacie
maoobrazkowym).
Dostpne ustawienia
ON (zoom skokowy wczony)
OFF (zoom skokowy wyczony) *Ustawienie domylne

Poniej opisano procedur ustawiania zoomu skokowego.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [STEP ZOOM],
po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

5
Zmiana ustawie aparatu

142

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------W przypadku korzystania z konwertera szerokoktnego dostpne ogniskowe przy
zoomie optycznym to: 19, 22, 28, 40 i 57 mm.

Zmiana ustawienia automatycznego trybu
podwyszonej czuoci ISO (ISO AUTOHIGH)
Górne ograniczenie czuoci ISO w automatycznym trybie
podwyszonej czuoci [AUTO-HI] (Gstr.104) mona zmieni w
pozycji [ISO SETTING] z poziomu menu ustawie fotografowania.
Dostpne ustawienia
AUTO 400 *Ustawienie domylne
AUTO 800
AUTO1600

Poniej opisano procedur zmiany ustawienia automatycznego
trybu podwyszonej czuoci.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [ISO AUTOHIGH], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Zdjcia wykonane przy wyszej czuoci charakteryzuj si wiksz ziarnistoci.

5
Zmiana ustawie aparatu

2
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Zmiana ustawienia automatycznego
wyczania zasilania (AUTO POWER OFF)
Po upywie danego czasu bezczynnoci aparat zostanie
automatycznie wyczony ze wzgldu na oszczdzanie energii
(funkcja automatycznego wyczania zasilania).
Domylnie automatyczne wyczenie zasilania nastpuje po
upywie jednej minuty, ale ustawienie to mona zmieni.
Dostpne ustawienia
OFF (Automatyczne wyczanie zasilania jest wyczone)
1 MIN. *Ustawienie domylne
5 MIN.
30 MIN.

Poniej opisano procedur zmiany ustawienia funkcji
automatycznego wyczania zasilania.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [AUTO
POWER OFF], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

5
Zmiana ustawie aparatu
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Aby móc dalej korzysta z aparatu po jego automatycznym wyczeniu, naley go
ponownie wczy naciskajc przycisk ZASILANIA. Mona równie nacisn
przycisk 6 (Odtwarzanie) i przytrzyma go ponad sekund, aby wczy aparat
w trybie odtwarzania.
• Funkcja automatycznego wyczania zasilania nie dziaa, gdy aparat jest
podczony do komputera lub drukarki.
• W trybie fotografowania w ustalonych odstpach czasu ustawienie [AUTO
POWER OFF] nie jest aktywne i funkcja automatycznego wyczania zasilania nie
dziaa.

Zmiana sposobu powiadamiania
d wikiem (BEEP SOUND)
Podczas pracy aparat odtwarza 4 rodzaje d wików: d wik
startowy, d wik zwolnienia migawki, d wik ostroci i d wik
sygnalizujcy bd.
D wik startowy
: Odtwarzany w momencie wczenia aparatu.
D wik zwolnienia : Odtwarzany w momencie nacinicia spustu migawki.
migawki
D wik ostroci
: Odtwarzany w momencie nacinicia spustu migawki do poowy i
ustawiania ostroci przez aparat.
D wik
: Odtwarzany, gdy nie mona wykona danej operacji.
sygnalizujcy bd
Dostpne ustawienia
ALL (Wczone wszystkie rodzaje d wików) *Ustawienie domylne
SHUTTER (Tylko d wik zwolnienia migawki i d wik sygnalizujcy bd)

Poniej opisano procedur zmiany ustawie powiadamiania
d wikiem.

1

Wywietli menu SETUP.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [BEEP
SOUND], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

5
Zmiana ustawie aparatu

• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.
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Zmiana gonoci powiadomienia
d wikiem (VOL. SETTINGS)
Istnieje moliwo zmiany gonoci powiadomienia d wikiem.
Dostpne ustawienia
FFF (wyciszenie)
JFF (niska)
JJF (rednia) *Ustawienie domylne
JJJ (wysoka)

Poniej opisano procedur zmiany gonoci powiadomie
d wikiem.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

5
Zmiana ustawie aparatu
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2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [VOL.
SETTINGS], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

Zmiana czasu wywietlania zdjcia po
jego wykonaniu (LCD CONFIRM.)
Zaraz po zrobieniu zdjcia pojawia si ono przez chwil na
wywietlaczu w celu sprawdzenia. Domylnie czas wywietlania
zdjcia wynosi pó sekundy, ale ustawienie to mona zmienia.
Dostpne ustawienia
OFF (Zdjcie nie wywietla si po zrobieniu)
0.5SEC. *Ustawienia domylne
1 SEC.
2 SEC.
3 SEC.
30 SEC.

Poniej opisano procedur zmiany czasu wywietlania zdjcia po
jego wykonaniu.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [LCD
CONFIRM.], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.
Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

5
Zmiana ustawie aparatu

2

W przypadku 0,5-sekundowego czasu wywietlania zdjcia [LCD CONFIRM.] wska niki,
typu pasek zoomu, mog pozostawa na wywietlaczu, gdy prezentowane jest zdjcie.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Wygodnie jest ustawi czas wywietlania zdjcia po jego wykonaniu na [30SEC.], aby
zapewni odpowiednio dugi czas jego podgldu. Jest to szczególnie przydatne podczas
pracy z wizjerem LCD. Nawet po ustawieniu czasu wywietlania zdjcia po jego wykonaniu
na [30SEC.] mona w kadej chwili nacisn spust migawki do poowy, aby wróci do trybu
fotografowania i zrobi zdjcie.
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Przypisywanie funkcji do d wigni ADJ.
(ADJ LEVER SET.)
Po przypisaniu d wigni ADJ. wybranych funkcji z grupy dostpnych funkcji
fotografowania do wywietlenia ekranu odpowiadajcego danej funkcji jest
wymagana mniejsza liczba operacji. Nie ma równie potrzeby wywietlania menu
ustawie fotografowania.
Do przypisywania funkcji aparatu, które pó niej mona uruchamia d wigni ADJ.,
su równie opcje [ADJ LEVER SET.1] do [ADJ LEVER SET.4].

5

Dostpne ustawienia
OFF
EXPO.CMP
WHT.BAL.
ISO
QUALITY
FOCUS
IMG SET
AE METER
CONT MDE
AUTO BKT
WITH SND

*Ustawienie domylne dla opcji [ADJ LEVER SET.4]
*Ustawienie domylne dla opcji [ADJ LEVER SET.1]
*Ustawienie domylne dla opcji [ADJ LEVER SET.2]
*Ustawienie domylne dla opcji [ADJ LEVER SET.3]

Informacje
str.100
str.101
str.104
str.80
str.83
str.91
str.86
str.87
str.93
str.98

Zmiana ustawie aparatu

Poniej opisano procedur przypisywania funkcji opcjom [ADJ LEVER
SET.1] do [ADJ LEVER SET.4].

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2
3
4

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [ADJ LEVER SET.1],
[ADJ LEVER SET.2], [ADJ LEVER SET.3] lub [ADJ LEVER
SET.4], po czym nacisn przycisk $.
Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie ustawienie.
Nacisn przycisk MENU/OK albo
przycisk #, a po nim MENU/OK.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Informacje na temat sposobu korzystania z trybu ADJ. na str.64.
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Zmiana ustawienia spustu migawki
(ADJ SHTR BTN SET)
W trybie ADJ. (Gstr.64) do zatwierdzania ustawienia zwykle
wykorzystuje si przycisk MENU/OK lub d wigni ADJ.
Gdy opcja [ADJ SHTR BTN SET] jest ustawiona na [ON],
ustawienie mona równie zatwierdzi przez nacinicie do poowy
spustu migawki.
Dostpne ustawienia
ON
OFF *Ustawienie
domylne

Opis
Nacisn przycisk MENU/OK lub nacisn do poowy spust
migawki, aby zatwierdzi ustawienie.
Nacisn przycisk MENU/OK, aby zatwierdzi ustawienie.

Poniej opisano procedur zmiany ustawienia spustu migawki.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

Korzystajc z przycisku " wybra polecenie [ADJ
SHTR BTN SET.], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

5
Zmiana ustawie aparatu

2
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Przypisywanie funkcji do przycisku
funkcyjnego (FNCTN. BTN. SET.)
Aby wykona przypisan przyciskowi Fn (funkcyjnemu) funkcj, np.
przeczy aparat do trybu autofokusu lub trybu rcznego
ustawiania ostroci, albo zablokowa ekspozycj wystarczy
nacisn przycisk Fn (funkcyjny). Mona równie wywietli ekran
ustawie przypisanej funkcji bez potrzeby wywietlania menu
ustawie fotografowania.

5
Zmiana ustawie aparatu

Dostpne ustawienia
OFF (Wy.)
AF/MF *Ustawienie domylne
AE LOCK (Blokada automatycznej ekspozycji)
EXPO.CMP (Kompensacja ekspozycji)
WHT.BAL. (Balans bieli)
ISO (Czuo ISO)
QUALITY (Jako)
FOCUS (Ostro)
IMG SET (Ustawienie jakoci obrazu)
AE METER (Automatyczny pomiar ekspozycji)
CONT MDE (Zdjcia seryjne)
AUTO BKT (Autobracketing)
WITH SND (IMAGE WITH SOUND) (Zdjcia z notatk gosow)

Informacje
str.69
str.70
str.100
str.101
str.104
str.80
str.83
str.91
str.86
str.87
str.93
str.98

Poniej opisano procedur przypisywania funkcji przyciskowi Fn
(funkcyjnemu).

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

3
4

Korzystajc z przycisku "
wybra polecenie [FNCTN.
BTN. SET.] (Funkcje przypisane
do przycisku funkcyjnego), po
czym nacisn przycisk $.
Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie ustawienie.
Nacisn przycisk MENU/OK albo
przycisk #, a po nim MENU/OK.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Informacje na temat sposobu korzystania z przycisku Fn (funkcyjnego) na str.67.
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Zmiana ustawienia pomocniczej lampy
autofokusu (AF AUX. LIGHT)
Istnieje moliwo wyboru, czy pomocnicza lampa autofokusu ma
by wczana podczas fotografowania z autofokusem, czy nie.
Gdy opcja [AF AUX. LIGHT] ustawiona jest na [ON], wówczas w
miar potrzeby podczas fotografowania uruchamiana jest
pomocnicza lampa autofokusu i przeprowadzany jest pomiar
odlegoci autofokusu.
Poniej opisano procedur zmiany ustawienia pomocniczej lampy
autofokusu.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [AF AUX.
LIGHT], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Gdy opcja [AF AUX. LIGHT] ustawiona jest na [ON], wówczas pomocnicza lampa
autofokusu uruchamiana jest przy sabym owietleniu i przy problemach z
pomiarem odlegoci autofokusu.
• Nacinicie spustu migawki do oporu przy ustawionej opcji [AF AUX. LIGHT] na
[ON] nie zawsze spowoduje wczenie pomocniczej lampy autofokusu, nawet przy
sabym owietleniu.

5
Zmiana ustawie aparatu

2
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Zmiana ustawienia obrazu JPEG w trybie
RAW (RAW/JPEG SETTING)
Gdy opcja [PIC QUALITY/SIZE] jest ustawiona na tryb RAW
(Gstr.80), podczas fotografowania nagrywany równoczenie plik
JPEG skojarzony z plikiem w formacie RAW (plikiem .DNG).
Istnieje moliwo zmiany jakoci i rozmiaru obrazu tego pliku
JPEG.
Dostpne ustawienia
FINE (Dokadna)
*Ustawienia domylne
NORMAL (Normalny)

N640

Opis
Jako obrazu: Tryb dokadny;
Rozmiar obrazu: Nagrywany równoczenie z plikiem w
formacie RAW.
Jako obrazu: Tryb normalny;
Rozmiar obrazu: Nagrywany równoczenie z plikiem w
formacie RAW.
Nagrywany przy tej samej jakoci i tym samym rozmiarze
obrazu co [N640] (Gstr.80) w pozycji [PIC QUALITY/SIZE].

Poniej opisano procedur zmiany jakoci i rozmiaru obrazu tego
pliku JPEG.
5

1

Wywietli menu SETUP.

Zmiana ustawie aparatu

• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [RAW/JPEG
SETTING], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Gdy opcja [RAW/JPEG SETTING] jest ustawiona na [N640] przy opcji [PIC QUALITY/
SIZE] ustawionej na [RAW3:2], u góry i u dou obrazu JPEG dodawane s czarne
pasy.
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5
Zmiana ustawie aparatu
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3

Korzystajc z przycisków !"
wybra opcj [AUTO RSZ].

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

5

Nacisn i przytrzyma
przycisk z (Teleobiektyw), a
wska nik na pasku zoomu
osignie maksymalne
powikszenie, nastpnie na
chwil zwolni przycisk, po
czym ponownie nacisn
przycisk z (Teleobiektyw).
• Aby zmieni rozmiar obrazu o jeden poziom i zapisa zdjcie, naley
nacisn przycisk z (Teleobiektyw).
• Rozmiar, w którym zdjcie jest zapisywane, wywietlany jest powyej
paska zoomu.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Funkcja ta nie jest dostpna w trybie zdj seryjnych, ani w programie korekcji
perspektywy [SKEW COR MODE]. Jeeli w tych przypadkach wczona jest opcja
[AUTO RSZ], uruchamiany jest zoom cyfrowy.
• Funkcja ta nie jest dostpna po ustawieniu trybu RAW w pozycji [PIC QUALITY/
SIZE].

Ustawienie ostrzeenia o zmianie
ustawie (SHTG STGS WARNG.)
Mona tak zaprogramowa aparat, aby po jego wczeniu przez
kilka sekund wywietlany by komunikat i migaa ikona funkcji, której
ustawienia ulegy zmianie. Dotyczy to nastpujcych funkcji:
balans bieli, ostro, czuo ISO, kompensacja ekspozycji
Po naciniciu dowolnego przycisku migajca ikona przestanie
pulsowa i zacznie wieci w sposób cigy. Podobnie po
naciniciu dowolnego przycisku zniknie wywietlany komunikat
ostrzegawczy.
Dostpne ustawienia
ON (Ostrzeenia wczone) *Ustawienie domylne
OFF (Ostrzeenia wyczone)

Poniej opisano procedur ustawiania ostrzeenia o zmianie
ustawie.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [SHTG STGS
WARNG.], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

5
Zmiana ustawie aparatu

2
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Tryb powikszonych ikon
(ENLGE PHOTO ICON)
Na ekranie z symbolami w normalnej wielkoci ponisze ikony s
powikszone: (Gstr.59)
lampa byskowa, tryb marko, samowyzwalacz, balans bieli,
ostro, kompensacja ekspozycji, czuo ISO.
W przypadku powikszonych ikon nie bd wywietlane ponisze
elementy:
pasek zoomu/pasek ostroci, nadruk daty, ustawienia obrazu
Poniej opisano procedur powikszania ikon na wywietlaczu.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [ENLGE
PHOTO ICON], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

5
Zmiana ustawie aparatu
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Tylko ikony na tych ekranach z symbolami w normalnej wielkoci s powikszone
(Gstr.59). Ikony na ekranach z histogramami (Gstr.59) nie s powikszone.

Zmiana systemu komunikacji USB
(USB CONNECTION)
Pozycja [USB CONNECTION] suy do zmiany sposobu
przesyania zdj do komputera.
Po wybraniu opcji [MASS STR] w pozycji [USB CONNECTION] w
menu SETUP pliki zapisane w pamici aparatu lub na karcie mona
przeglda i przesya do komputera za porednictwem kabla USB
bez koniecznoci instalacji doczonego oprogramowania bd
sterownika USB.
Oprogramowanie do przesyania plików

Ustawienie parametru
[USB CONNECTION]
Komputer rozpoznaje kart pamici SD lub pami MASS STR*
wewntrzn aparatu jako dodatkowy dysk. Specjalne *Ustawienie domylne
oprogramowanie nie jest potrzebne.
RICOH Gate La
MASS STR/ORIGINAL*
*Ustawienie domylne
(Mona korzysta z obu
ustawie.)
Auto Document Link
ORIGINAL
*

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• W trybie pamici masowej, gdy w pozycji [USB CONNECTION] ustawiono opcj
[MASS STR], nie mona usuwa zdj w aparacie.
• Po podczeniu aparatu w trybie pamici masowej nie wolno z poziomu komputera
formatowa karty pamici SD ani pamici wewntrznej. Mona to robi jedynie z
poziomu aparatu.
• Przed odczeniem kabla USB w przypadku komunikacji w trybie pamici masowej
naley najpierw zakoczy poczenie.
• Pliki nie zostan prawidowo przesane, jeeli kabel USB zostanie odczony w
trakcie przesyania zdj z karty pamici SD w aparacie do komputera przed
zakoczeniem poczenia.
W przypadku tego aparatu nie ma równie moliwoci przesyania zdj do
pamici wewntrznej.

5
Zmiana ustawie aparatu

W przypadku systemu Windows 98SE parametr [USB CONNECTION] naley ustawi na
[ORIGINAL].
Po ustawieniu opcji [ORIGINAL] maksymalny rozmiar karty pamici SDHC, z której
mona przenosi dane, wynosi 4 GB.
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Poniej opisano procedur zmiany komunikacji USB.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [USB
CONNECTION], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
lub przycisk # i MENU/OK.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Informacje na temat pobierania zdj z aparatu do komputera za porednictwem
kabla USB na str.179-183.

5
Zmiana ustawie aparatu
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Zmiana metody numeracji plików
(SEQUENTIAL NO.)
Kademu zdjciu zapisywanemu na karcie pamici SD lub w
pamici wewntrznej aparatu automatycznie przypisywana jest
nazwa w postaci kolejnego numeru.
Mona tak skonfigurowa aparat, aby po zamianie kart pamici SD
na nowej karcie bya kontynuowana numeracja z poprzednio
wsadzonej karty.
Dostpne ustawienia
ON (Kontynuacja
numerowania)
*Ustawienia domylne

OFF (Numeracja od
nowa)

Nazwy plików automatycznie nadawane wykonywanym
zdjciom rozpoczynaj si liter „R”, po której nastpuje
siedem cyfr, od R0010001.jpg do R9999999.jpg.
Przy takim ustawieniu numeracja plików z jednej karty jest
kontynuowana na nastpnej karcie.
W przypadku kadej karty pamici SD zdjciom nadawane
s nazwy od RIMG0001.jpg do RIMG9999.jpg.
Po osigniciu numeru RIMG9999 na karcie nie mona
zapisa wicej danych.

Poniej opisano procedur zmiany metody numeracji plików.

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [SEQUENTIAL
NO.], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
albo przycisk #, a po nim
MENU/OK.

5
Zmiana ustawie aparatu

1
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Plikom zapisywanym w pamici wewntrznej aparatu nadawane s kolejne
numery, tak jakby opcja [SEQUENTIAL NO.] bya wyczona (ustawienie [OFF]).
• Zdjcia przesyane do komputera z wykorzystaniem oprogramowania RICOH Gate
La (Gstr.181) s zapisywane pod zmienion nazw. Plik jest zapisywany pod
nazw „RIMG****.jpg” (gdzie **** oznacza liczb), nawet jeli opcja [SEQUENTIAL
NO.] jest ustawiona na [ON].

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Po osigniciu numeru RIMG9999 nie mona zapisa wicej plików. W takiej sytuacji
naley przenie dane z karty pamici SD na dysk komputera lub inny nonik
pamici, a nastpnie sformatowa kart.

5
Zmiana ustawie aparatu
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Ustawianie daty i godziny
(DATE SETTINGS)
Na wykonywanych zdjciach moe pojawi si data i godzina.
Poniej opisano procedur ustawiania funkcji nanoszenia daty/godziny.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [DATE
SETTINGS], po czym nacisn
przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków
!"#$ ustawi rok, miesic,
dzie i godzin.

4

W polu [FORMAT] ustawi
format daty i godziny.

5

Sprawdzi informacj na
ekranie, po czym nacisn
przycisk MENU/OK.
• Po wprowadzeniu daty i godziny na ekranie
pojawi si ponownie menu SETUP.

6

5
Zmiana ustawie aparatu

• Przytrzymujc wcinity jeden z
przycisków !" mona szybciej
zwiksza lub zmniejsza liczb minut.
• Do przechodzenia do nastpnego pola
su przyciski #$.

Nacisn przycisk MENU/OK.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Po wyjciu akumulatora mniej wicej na tydzie ustawienia daty i godziny zostan
utracone. Naley je wówczas powtórnie wprowadzi.
• Aby zachowa ustawienia daty i godziny, naley podadowa akumulator przez co
najmniej dwie godziny.
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Zmiana jzyka menu (LANGUAGE/N)
Istnieje moliwo zmiany jzyka menu.
Ustawienie domylne zaley od tego, gdzie aparat zosta
zakupiony.
Dostpne ustawienia
(japoski)
ENGLISH (angielski)
DEUTSCH (niemiecki)
FRANÇAIS (francuski)
ITALIANO (woski)
ESPAÑOL (hiszpaski)
(chiski uproszczony)
(chiski tradycyjny)
(koreaski)

Poniej opisano procedur zmiany jzyka menu.

1

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

5

2

Zmiana ustawie aparatu

Korzystajc z przycisku "
wybra opcj [LANGUAGE/
N], po czym nacisn
przycisk $.
• Pojawi si ekran wyboru jzyka.

3

Korzystajc z przycisków
!"#$ wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK.
• Po ustawieniu jzyka na ekranie
pojawi si ponownie menu SETUP.

5
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Nacisn przycisk MENU/OK.

Zmiana metody odtwarzania
umoliwiajca ogldanie obrazu na
ekranie odbiornika TV (VIDEO OUT MODE)
Po podczeniu aparatu do telewizora za porednictwem
znajdujcego si w zestawie kabla AV mona na ekranie odbiornika
telewizyjnego oglda zdjcia i filmy zarejestrowane przez aparat.
(Gstr.126)
W aparacie jest ustawiony wykorzystywany w sprzcie
telewizyjnym i audiowizualnym format odtwarzania NTSC (uywany
w Ameryce Pónocnej oraz w innych krajach i regionach). Jeeli
posiadane urzdzenie korzysta z systemu PAL (stosowanego
midzy innymi w Europie), wówczas przed podczeniem aparatu
naley ustawi w nim system PAL.
Ustawienie domylne zaley od tego, gdzie aparat zosta
zakupiony.
Dostpne ustawienia
NTSC
PAL

Poniej opisano procedur zmiany systemu wideo.

Wywietli menu SETUP.
• Informacje na temat procedury obsugi na str.135.

2

Korzystajc z przycisku " wybra opcj [VIDEO OUT
MODE], po czym nacisn przycisk $.

3

Korzystajc z przycisków !"
wybra odpowiednie
ustawienie.

4

Nacisn przycisk MENU/OK
lub przycisk #.

Zmiana ustawie aparatu

1

5

• Po ustawieniu formatu wideo na
ekranie pojawi si ponownie menu
SETUP.

5

Nacisn przycisk MENU/OK.
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6 Przenoszenie zdj do komputera
Prezentowane tutaj obrazy ekranów mog róni si od
wywietlanych na ekranie komputera, gdy te zale od
zainstalowanego na nim systemu operacyjnego.

Przenoszenie zdj do komputera
6

W przypadku systemu Windows
Informacje dotyczce systemu Macintosh - str.184.
Przed przystpieniem do przenoszenia zdj z aparatu do
komputera naley zainstalowa odpowiednie oprogramowanie.
Oprogramowanie to umoliwia automatyczne pobieranie zdj z
aparatu i przenoszenie ich do komputera.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Przed podczeniem aparatu do komputera
naley zainstalowa doczone do niego
oprogramowanie. (Gstr.170)

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Po wybraniu opcji pamici masowej [MASS STR] w pozycji [USB CONNECTION]
menu SETUP aparatu, pliki zapisane w aparacie mona przeglda bez potrzeby
instalowania doczonego oprogramowania bd sterownika USB. (Gstr.179)
Fabrycznie ustawiona jest wanie opcja [MASS STR].
• Informacje na temat przenoszenia zdj z aparatu do komputera mona znale  w
„Przewodniku uytkownika oprogramowania”, który znajduje si na pycie CDROM z oprogramowaniem Caplio Software. Informacje, jak wywietli „Przewodnik
uytkownika oprogramowania”, na str.168.
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Korzystanie z pyty CD-ROM z oprogramowaniem
Caplio Software
Po woeniu do napdu CD-ROM pyty z
oprogramowaniem Caplio Software
automatycznie pojawi si ekran
programu instalacyjnego.

Opis
Przycisk ten suy do instalacji
oprogramowania wymaganego do obsugi
aparatu i zdj.
Installing DeskTopBinder
Przycisk ten suy do instalacji
Lite
oprogramowania wymaganego do obsugi
aparatu i zdj.
Browse User’s Manual
Kliknicie tego cza spowoduje wywietlenie
(Software Version)
„Przewodnika uytkownika oprogramowania”
(w formacie PDF).
Browse CD-ROM Content Kliknicie tego cza spowoduje wywietlenie
listy plików na pycie CD-ROM.
Go to Adobe Digital Imaging Kliknicie tego cza spowoduje wywietlenie
web site
strony gównej firmy Adobe Systems Inc. (jeeli
komputer jest podczony do Internetu).

Informacje
str.170

str.173

str.168

str.168
-

Przenoszenie zdj do komputera

Nazwa
Installing the Software

6
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Po klikniciu przycisku [Installing the software]: (Gstr.170)
Zostan zainstalowane nastpujce programy:
Program

Przenoszenie zdj do komputera
6

166

RICOH Gate La
Irodio Photo & Video
Studio
USB Driver

WIA Driver

Windows
XP
98
O
O
O
O
-

O

O

-

Opis
Pozwala przenosi zdjcia do komputera.
Umoliwia przegldanie i edycj zdj oraz
tworzenie pyt Video CD.
Wykorzystywany do poczenia aparatu z
komputerem, gdy w pozycji [MASS STR]
ustawiono opcj [ORIGINAL].
Wykorzystywany do poczenia aparatu z
komputerem, gdy w pozycji [MASS STR]
ustawiono opcj [ORIGINAL].

XP: Windows XP/Vista
98: Windows 98SE/Me/2000

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Do aparatu doczono oprogramowanie Irodio Photo & Video Studio, które umoliwia
wywietlanie i edycj zdj z poziomu komputera. Informacje na temat obsugi
programu Irodio Photo & Video Studio mona znale  w wywietlonej „Pomocy”.
Najwiesze informacje dotyczce programu Irodio Photo & Video Studio mona
znale  na stronie internetowej firmy Pixela Co., Ltd. (http://www.pixela.co.jp/oem/
ricoh/e/index.html).

Po klikniciu przycisku [Installing DeskTopBinder Lite]: (Gstr.173)
Zostan zainstalowane nastpujce programy:
Program

USB Driver
WIA Driver

O
O

O
-

Opis
Oprogramowanie wykorzystywane do
zarzdzania dokumentami.
Zdjcia mona przenosi z aparatu do programu
DeskTopBinder Lite przy uyciu moduu Auto
Document Link, który monitoruje aktualizacj
dokumentów.
Umoliwia poczenie aparatu z komputerem.
Suy do przenoszenia zdj.

XP: Windows XP/Vista
98: Windows 98SE/Me/2000

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Program DeskTopBinder Lite jest zgodny z systemem Windows 98SE, ale nie z
systemem Windows 98.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Szczegóowe informacje dotyczce programu DeskTopBinder Lite mona znale 
w Przewodniku wprowadzajcym (Introduction Guide), Instrukcji instalacji (Setup
Guide), Przewodniku moduu Auto Document Link (Auto Document Link Guide)
oraz w Pomocy, które doczono do oprogramowania DeskTopBinder Lite.
• Szczegóowe informacje dotyczce funkcji Auto Document Link mona znale  w
Przewodniku moduu Auto Document Link (Auto Document Link Guide).

Przenoszenie zdj do komputera

DeskTopBinder Lite

Windows
XP
98
O
O

6
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Po klikniciu cza [Browse User’s Manual (Software Version)]:
Na ekranie komputera zostanie wywietlony „Przewodnik
uytkownika oprogramowania” (w formacie PDF) na pycie CDROM z oprogramowaniem Caplio Software.
Jeeli w posiadanym komputerze jest zainstalowany program
Acrobat Reader, wówczas wystarczy klikn cze [Browse User’s
Manual (Software Version)]. Do przegldania plików PDF
wymagany jest program Acrobat Reader. (Gstr.175)
Przenoszenie zdj do komputera
6

168

Po klikniciu przycisku [Browse CD-ROM Content]:
Mona sprawdzi, jakie foldery i pliki znajduj si na pycie CDROM. Oprócz oprogramowania instalowanego klikniciem
przycisku [Installing the software], pyta zawiera równie program
Acrobat Reader. To oprogramowanie dziaa pod kontrol systemu
Windows.
Informacje na temat instalacji programu Acrobat Reader na str.175.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Szczegóowe informacje o programie Acrobat Reader mona znale  w Pomocy
tego programu.
• W celu zainstalowania tylko programu Irodio Photo & Video Studio wystarczy
dwukrotnie klikn plik „Irodio Photo & Video Studio.exe” w folderze Irodio Photo &
Video Studio.

Wymagania systemowe pyty CD-ROM z
oprogramowaniem Caplio Software
Do prawidowej pracy oprogramowania Caplio Software znajdujcego si
na pycie CD-ROM niezbdne jest opisane poniej rodowisko.
Naley wic sprawdzi parametry komputera lub sign do jego instrukcji
obsugi.
Przenoszenie zdj do komputera

Obsugiwane systemy Windows 98 Second Edition
operacyjne
Windows 2000 Professional
Windows Me
Windows XP Home Edition/Professional
Windows Vista
Windows 98SE/2000/Me/XP: Pentium® lll 500 MHz lub szybszy
Procesor
Windows Vista: Pentium® lll 1 GHz lub szybszy
Pami
Windows 98SE: 256 MB lub wicej
Windows 2000: 256 MB lub wicej
Windows Me: 256 MB lub wicej
Windows XP: 256 MB lub wicej
Windows Vista: 512 MB lub wicej
Wolne miejsce na
Windows 98SE: 160 MB lub wicej
dysku twardym do
Windows 2000: 160 MB lub wicej
przeprowadzenia
Windows Me: 160 MB lub wicej
instalacji
Windows XP: 160 MB lub wicej
Windows Vista: 160 MB lub wicej
Rozdzielczo ekranu 1024 × 768 pikseli lub wiksza
Liczba odtwarzanych 65 000 kolorów lub wicej
barw
Napd CD-ROM
Napd CD-ROM zgodny z wyej wymienionymi parametrami
komputera
Port USB
Port USB zgodny z wyej wymienionymi parametrami
komputera

6

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Jeeli komputer ma zaktualizowany system operacyjny, funkcja USB moe
nie dziaa prawidowo i nie by obsugiwana.
• Zmiany wprowadzane w systemie operacyjnym w wyniku instalacji atek bd
pakietów serwisowych mog powodowa nieprawidowe dziaanie
doczonego oprogramowania.
• Aparat nie obsuguje poczenia z portem USB, który zosta dodany z
wykorzystaniem funkcji rozszerzenia (magistrala PCI lub inna).
• Oprogramowanie moe nie dziaa prawidowo w poczeniu z
koncentratorem lub innymi urzdzeniami USB.
• W przypadku pracy z filmami i duymi plikami zalecane jest zwikszenie
zasobów pamici.
• W przypadku systemu Windows 98SE ustawienie komunikacji USB naley
zmieni na [ORIGINAL]. (Gstr.157)
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Instalacja oprogramowania do obsugi aparatu i zdj
Wymagane oprogramowanie naley zainstalowa na komputerze
przed podczeniem aparatu.
Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

Przenoszenie zdj do komputera

• Oprogramowania nie naley instalowa, gdy aparat jest podczony do komputera
za porednictwem kabla USB.
• Jeeli przypadkowo aparat zosta podczony do komputera i pojawi si ekran
[Add New Hardware Wizard], wystarczy klikn przycisk [Cancel] i po odczeniu
aparatu zainstalowa oprogramowanie na komputerze.
• Jeeli w trakcie instalacji pojawi si komunikat o koniecznoci odinstalowania
starego oprogramowania Caplio Software, naley to zrobi przed zainstalowaniem
nowego oprogramowania, postpujc zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na
ekranie.
Nadal mona bdzie korzysta, tak jak poprzednio, z funkcji starego modelu.
Jeeli jest zainstalowany modu DU-10, zostanie on zastpiony przez Caplio
Viewer (uaktualniona wersja moduu DU-10). Jeeli stare oprogramowanie
zostanie odinstalowane przed pojawieniem si wspomnianego komunikatu, modu
Caplio Viewer nie zostanie zainstalowany podczas instalacji nowszej wersji
oprogramowania. (Informacje na temat deinstalacji oprogramowania na str.176.)
• W przypadku systemów Windows Vista, Windows XP lub Windows 2000 do
instalacji oprogramowania wymagane s uprawnienia administratora.
• Ricoh Gate La nie jest programem sieciowym. Naley z niego korzysta jako
samodzielnej aplikacji.

6

Oto przykadowy ekranu systemu Windows XP.

1

Uruchomi komputer i do jego
napdu CD-ROM woy pyt
z oprogramowaniem Caplio
Software.
Obsuga w przypadku innych systemów
ni Windows Vista
• Automatycznie pojawi si ekran
programu instalacyjnego.
Windows Vista
• Automatycznie pojawi si ekran autouruchomienia.
• Wybra [Run Autorun.exe]. Automatycznie pojawi si ekran programu
instalacyjnego.
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2

Klikn przycisk [Installing the software].
Obsuga w przypadku innych systemów ni Windows Vista
• Po chwili pojawi si ekran wyboru jzyka menu [Choose Setup Language].
Windows Vista
• Na ekranie pojawi si monit o potwierdzenie zarzdzania kontami uytkowników.
• Na danie dostpu do komputera naley wybra opcj [Allow]. Po chwili pojawi
si ekran wyboru jzyka menu [Choose Setup Language].

3

• Pojawi si ekran powitalny kreatora instalacji oprogramowania Caplio
Software [Welcome to the InstallShield Wizard for Caplio Software].

4

Klikn przycisk [Next].
• Pojawi si ekran wyboru miejsca
docelowego [Choose Destination
Location].

5

Sprawdzi miejsce instalacji i
klikn przycisk [Next].
• Pojawi si ekran wyboru folderu [Select
Program Folder].

Przenoszenie zdj do komputera

Wybra jzyk i potwierdzi wybór klikniciem
przycisku [OK].

6

6

Sprawdzi miejsce docelowe i
klikn przycisk [Next].
• Zostanie uruchomiony instalator programu
Irodio Photo & Video Studio. Zainstalowa
program Irodio Photo & Video Studio,
postpujc zgodnie z komunikatami
wywietlanymi na ekranie.
W zalenoci od posiadanego komputera
moe upyn pewien czas, zanim zostanie
wywietlony nastpny ekran.
• Po zakoczeniu instalacji oprogramowania
Irodio Photo & Video Studio pojawi si okno
dialogowe informujce o zainstalowaniu
aplikacji.
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7

Klikn przycisk [Finish].
• Pojawi si okno dialogowe informujce o zakoczeniu instalacji
oprogramowania Caplio Software.

8
9

Klikn przycisk [Finish].
Uruchomi ponownie komputer.
Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

Przenoszenie zdj do komputera
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Zainstalowane oprogramowanie mona usun (odinstalowa). (Gstr.176)

Instalacja programu DeskTopBinder Lite

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Informacje, jak korzysta z programu DeskTopBinder Lite, mona znale  w
Przewodniku wprowadzajcym (Introduction Guide), Instrukcji instalacji (Setup
Guide) i w Przewodniku moduu Auto Document Link (Auto Document Link Guide),
które s instalowane razem z programem DeskTopBinder Lite.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Jeeli przypadkowo aparat zosta podczony do komputera i pojawi si ekran
[Add New Hardware Wizard], wystarczy klikn przycisk [Cancel] i po odczeniu
aparatu zainstalowa oprogramowanie na komputerze.
• W przypadku systemów Windows XP lub Windows 2000 do instalacji
oprogramowania wymagane s uprawnienia administratora.
• Aby przenosi zdjcia z aparatu przy uyciu moduu Auto Document Link programu
DeskTopBinder Lite, przed jego zainstalowaniem naley zainstalowa
oprogramowanie Caplio Software (Gstr.170), poniewa zawarty w nim
sterownik jest wymagany do prawidowego dziaania moduu Auto Document Link.
• Jeeli [Caplio Digital Camera] zosta ustawiony jako folder docelowy
monitorowania moduu Auto Document Link, wówczas w pozycji [USB
CONNECTION] menu aparatu naley wybra opcj [ORIGINAL]. (Gstr.157)

Przenoszenie zdj do komputera

Program DeskTopBinder Lite suy do zarzdzania dokumentami.
Przy jego uyciu mona zarzdza nie tylko zdjciami wykonanymi
za pomoc aparatu, ale równie dokumentami wprowadzonymi za
pomoc skanera, czy utworzonymi w rónych aplikacjach. W
jednym dokumencie mona zapisywa pliki w rozmaitych
formatach.
Zdjcia z aparatu mona zapisywa w programie DeskTopBinder
Lite przy uyciu moduu Auto Document Link, który monitoruje
aktualizacj dokumentów.

6

Oto przykadowy ekranu systemu Windows XP.

1

Uruchomi komputer i do jego
napdu CD-ROM woy pyt
z oprogramowaniem Caplio
Software.
• Automatycznie pojawi si ekran
programu instalacyjnego.
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2

Klikn przycisk [Installing DeskTopBinder Lite].
• Po chwili pojawi si ekran powitalny kreatora instalacji
oprogramowania Caplio Software S [Welcome to the InstallShield
Wizard for Caplio Software S].

3

Klikn przycisk [Next].
• Po chwili pojawi si ekran wyboru miejsca docelowego [Choose
Destination Location].

Przenoszenie zdj do komputera
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4

Sprawdzi miejsce instalacji i
klikn przycisk [Next].
• Pojawi si ekran wyboru folderu
[Select Program Folder].

5

Sprawdzi miejsce docelowe i
klikn przycisk [Next].

6
7

Klikn przycisk [OK].
Klikn przycisk [DeskTopBinder Lite].
• Rozpocznie si instalacja programu DeskTopBinder Lite.
• Zainstalowa program DeskTopBinder Lite, postpujc zgodnie z
komunikatami wywietlanymi na ekranie.
• Gdy pojawi si ekran weryfikacji identyfikatora cyfrowego, naley
klikn przycisk [OK].

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Program DeskTopBinder Lite nie moe by zainstalowany razem z inn wersj
DeskTopBinder Lite, programem DeskTopBinder Professional lub Job Binding.
Przed zainstalowaniem oprogramowania DeskTopBinder Lite naley odinstalowa
te aplikacje. Dane z poprzednich aplikacji mona zapisa i wykorzysta w
programie DeskTopBinder Lite. Jeeli jednak wczeniej bya zainstalowana
aplikacja DeskTopBinder Professional, niektóre funkcje nie bd ju dostpne.
• W przypadku przechwytywania zdj z aparatu przy uyciu moduu Auto
Document Link programu DeskTopBinder Lite, naley usun zaznaczenie pola
wyboru [Saves automatically when connected to USB] w oknie dialogowym [Option
settings] wywietlanym po wybraniu polecenia [Option settings] w menu ustawie
[RICOH Gate La Settings]. (Informacje w „Przewodniku uytkownika
oprogramowania”.) Przed przystpieniem do przechwytywania zdj naley
ustawi dat i godzin w opcji [DATE SETTINGS] aparatu. (Gstr.161)
• Jeeli aparat jest podczony do komputera z otwart aplikacj DeskTopBinder
Lite i zostanie wyczony, a nastpnie ponownie wczony, wówczas naley
ponownie uruchomi komputer przy podczonym aparacie.
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Instalowanie pozostaych programów na komputerze
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Oprogramowania nie naley instalowa, gdy aparat jest podczony do komputera
za porednictwem kabla USB.
• W przypadku systemów Windows Vista, Windows XP lub Windows 2000 do
instalacji oprogramowania wymagane s uprawnienia administratora.

1

Uruchomi komputer i do jego
napdu CD-ROM woy
doczon pyt z
oprogramowaniem Caplio
Software.
• Automatycznie pojawi si ekran
programu instalacyjnego.

2

Klikn cze [Browse CDROM Content].

Przenoszenie zdj do komputera

Acrobat Reader
Acrobat Reader jest wymagany do wywietlenia instrukcji obsugi
(w formacie PDF).
Jeeli komputer pracuje pod kontrol systemu Windows, wówczas
mona zainstalowa aplikacj Acrobat Reader. Nie ma potrzeby
instalowania programu Acrobat Reader, jeeli jest on ju
zainstalowany na komputerze.

6

• Zostan wywietlone pliki znajdujce si na pycie CD-ROM.

3
4
5

Dwukrotnie klikn folder [Acrobat].
Dwukrotnie klikn folder [English].
Dwukrotnie klikn plik [ar500enu] (ar500enu.exe).
• W przypadku systemu Windows Vista na ekranie pojawi si monit o
potwierdzenie zarzdzania kontami uytkowników. Wybra opcj
[Continue].

6

Zainstalowa program Acrobat Reader postpujc
zgodnie z komunikatami wywietlanymi na ekranie.
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Deinstalacja oprogramowania
Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

Przenoszenie zdj do komputera
6

• W przypadku systemów Windows Vista, Windows 2000/XP do deinstalacji
oprogramowania wymagane s uprawnienia administratora.
• Przed przystpieniem do deinstalacji naley zapisa dane i zakoczy prac
programów.
• Gdy zainstalowano zarówno program Irodio Photo & Video Studio jak i
DeskTopBinder Lite i jeden z nich zostanie odinstalowany, wówczas moe
nastpi zerwanie poczenia midzy aparatem a komputerem. W takiej sytuacji
naley odinstalowa zarówno [Caplio Software] jak i [Caplio Software S], a potem
zainstalowa tylko ten program, który jest potrzebny.

Caplio Software

1

Klikn przycisk [Start] na pasku zada systemu
Windows.

2

Wybra kolejno: [Ustawienia]-[Panel Sterowania]
([Panel Sterowania] dla XP).

3

Klikn dwukrotnie ikon [Dodaj/Usu programy] (lub
[Dodaj lub usu programy] w przypadku systemu
Windows XP).

4

Zaznaczy [Caplio Software] (lub [Caplio Software S],
jeeli zainstalowano oprogramowanie DeskTopBinder
Lite), a nastpnie klikn przycisk [Zmie/Usu].

5

Potwierdzi usunicie pliku klikniciem przycisku [OK].
• Pojawi si okno dialogowe [Wykryto plik udostpniony].

6

Zaznaczy pole wyboru [Nie wywietlaj ponownie tego
komunikatu.], po czym klikn [Tak].
• Rozpocznie si procedura deinstalacji. Po jej zakoczeniu naley
zamkn wywietlone okno.
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Irodio Photo & Video Studio

Klikn przycisk [Start] na pasku zada systemu
Windows.

2

Wybra kolejno: [Ustawienia]-[Panel Sterowania]
([Panel Sterowania] dla XP).

3

Klikn dwukrotnie ikon [Dodaj/Usu programy] (lub
[Dodaj lub usu programy] w przypadku systemu
Windows XP).

4

Zaznaczy [Irodio Photo & Video Studio], a nastpnie
klikn przycisk [Zmie/Usu].

5

Potwierdzi usunicie pliku klikniciem przycisku [OK].
• Rozpocznie si procedura deinstalacji. Po jej zakoczeniu naley
zamkn wywietlone okno.

6

Uruchomi ponownie komputer.

Przenoszenie zdj do komputera

1

6
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Przenoszenie zdj do komputera
Po zainstalowaniu oprogramowania naley podczy aparat do
komputera.
W zalenoci od uywanego oprogramowania odpowiednio
dostosowa ustawienie [USB CONNECTION] w menu SETUP
aparatu. (Gstr.157)
Przenoszenie zdj do komputera

1
2

Sprawdzi, czy aparat jest wyczony.

3

Podczy kabel USB do
gniazda USB w aparacie.

Podczy kabel USB do portu
USB w komputerze.

• Aparat zostanie wczony i komputer
automatycznie odczyta niezbdne
pliki.

4

Zostanie uruchomiona
aplikacja RICOH Gate La i automatycznie rozpocznie
si przesyanie zdj.

5

Po zakoczeniu przesyania zdj odczy aparat od
komputera. (Gstr.183)

6

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Informacje, jak korzysta z aplikacji RICOH Gate La, mona znale  w
„Przewodniku uytkownika oprogramowania” (w formacie PDF) na doczonej
pycie CD-ROM. (Gstr.165)
• Jeeli operacja przesyania zdj nie rozpocznie si, naley powtórnie uruchomi
komputer i ponownie wykona czynnoci opisane w punktach 3 do 5.
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Przenoszenie zdj do komputera bez korzystania z
oprogramowania Caplio Software
Istnieje moliwo przenoszenia zdj z aparatu do komputera bez
koniecznoci uywania specjalnego oprogramowania.

W menu SETUP zmieni ustawienie w pozycji [USB
CONNECTION] na [MASS STR]. (Gstr.157)

2
3
4

Sprawdzi, czy aparat jest wyczony.
Podczy kabel USB do portu USB w komputerze.
Podczy kabel USB do
gniazda USB w aparacie.
• Aparat zostanie wczony.
Przykadowy ekran systemu
• Komputer automatycznie odczyta plik
Windows XP
pozwalajcy rozpozna aparat jako
dysk wymienny.
• Po tej operacji przygotowawczej aparat bdzie widoczny jako dysk
wymienny w oknie [Mój komputer] (Windows) lub na pulpicie
(Macintosh).

5

Z wywietlonego dysku
mona skopiowa dowolny
plik do wybranego folderu.

Przenoszenie zdj do komputera

1

6

• Na rysunku z prawej strony
przedstawiono konfiguracj
folderów na dysku.
• Gdy zostanie wywietlona
zawarto pamici wewntrznej,
dysk ma nazw [RICOHDCI].
Przykadowy ekran systemu Windows XP

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• W przypadku systemu Windows 98SE tryb pamici masowej nie jest dostpny.
Ustawi opcj [ORIGINAL]. (Gstr.157)
• W trakcie przesyania zdj nie wolno wycza aparatu ani odcza kabla USB.
• Jeeli w wybranym folderze znajduje si ju plik o tej samej nazwie, zostanie on
zastpiony. Aby unikn zastpienia pliku, naley zmieni jego nazw lub przesa
dane do innego folderu.
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Gdy w aparacie jest karta pamici SD, wówczas wywietlane s znajdujce si na niej
pliki. W przeciwnym razie wywietlane s pliki zapisane w pamici wewntrznej.

Przesyanie zdj z karty pamici SD ---------------------------------------

Przenoszenie zdj do komputera
6

Istnieje moliwo przesania zdj z karty pamici SD do komputera za pomoc
gniazda karty w komputerze lub czytnika kart. W zalenoci od rodzaju gniazda kart
w komputerze lub od czytnika kart moe by potrzebny dodatkowy adapter kart
pamici SD. Jeeli gniazdo w komputerze jest przystosowane do kart pamici SD,
wówczas dodatkowy adapter nie jest potrzebny.
• Na karcie pamici SD zdjcia s zapisywane w przedstawionej poniej hierarchii.

Pliki zdj

Przykadowy ekran systemu Windows XP
Czytnik kart
Jest to urzdzenie podczane do komputera, które pozwala odczyta zawarto
karty. Oprócz adapterów kart pamici dostpne s równie czytniki kart zgodne z
wieloma rodzajami kart pamici, do których mona bezporednio woy kart
pamici SD.
Naley uywa czytnika kart zgodnego z systemem operacyjnym posiadanego
komputera i z rozmiarem karty pamici SD.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Zdj, przesanych do komputera przy uyciu polecenia systemu Windows Vista
[Import pictures], nie mona wywietli za pomoc tego aparatu.
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Korzystanie z oryginalnego sterownika przy
pobieraniu zdj
Oryginalny sterownik wykorzystywany do przesyania obrazów, gdy
z poziomu aparatu w pozycji [USB CONNECTION] ustawiono opcj
[ORIGINAL]. (W przypadku uywania systemu Windows 98SE lub
moduu Auto Document Link)
W przypadku podczania aparatu po raz pierwszy do komputera
za porednictwem kabla USB pojawi si ekran [Found New
Hardware Wizard]. (Ekran ten nie pojawia si w systemie
Macintosh, Windows 98SE/2000.)
Oto przykadowy ekranu systemu Windows XP.

1

Zaznaczy opcj [Install the
software automatically
(Recommended)].

2

Do napdu CD-ROM
komputera woy pyt z
oprogramowaniem Caplio
Software.
• Automatycznie rozpocznie si instalacja sterownika WIA. Jeeli
wspomniana pyta CD-ROM jest ju w napdzie komputera w chwili
pojawienia si ekranu [Found New Hardware Wizard], wówczas, aby
rozpocz instalacj, wystarczy klikn przycisk [Next].

3

Przenoszenie zdj do komputera

Podczanie aparatu do komputera po raz pierwszy

6

Po wywietleniu kolejnego
ekranu klikn przycisk [Next].
• Ten produkt zosta pomylnie
przetestowany w naszej firmie i
moemy potwierdzi jego prawidowe
dziaanie.
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Odczanie aparatu od komputera

1

Klikn dwukrotnie ikon [Safely
Remove Hardware] na kocu paska
zada po prawej stronie.

2
3

Zaznaczy [USB Mass Storage Device] i klikn [Stop].

4
5

Klikn przycisk [Close].

Sprawdzi, czy zostao zaznaczone [USB Mass Storage
Device] i klikn przycisk [OK].

Odczy kabel USB.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Jeeli kabel USB zostanie odczony bez zamknicia poczenia, moe pojawi si
ekran niebezpiecznego usunicia urzdzenia.
• Przed odczeniem kabla USB w przypadku komunikacji w trybie pamici masowej
naley najpierw zakoczy poczenie.
• W trakcie przesyania zdj nie wolno odcza kabla USB. Najpierw naley
upewni si, e operacja pobierania zostaa zakoczona, rozczy poczenie, a
dopiero wówczas odczy kabel.

Przenoszenie zdj do komputera

Jeeli zdjcia s pobierane przy uyciu funkcji RICOH Gate La lub
[Scanner and Camera Wizard], po zakoczeniu przesyania zdj
naley wyczy aparat i odczy kabel USB.
W celu odczenia aparatu od komputera naley wykona ponisze
operacje. (Poniszy ekran pojawia si w przypadku podczenia do
komputera z systemem Windows XP w trybie pamici masowej
[MASS STR]. W przypadku innych systemów operacyjnych warunki
mog si róni, ale operacje s takie same.)

6
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W przypadku systemu Macintosh
Zapozna si z informacjami na str.164 dla systemu Windows.

Przenoszenie zdj do komputera
6

Opisywany aparat obsuguje nastpujce systemy operacyjne
Macintosh.
• Mac OS 9.0 do 9.2.2
• Mac OS X 10.1.2 do 10.4.8
Funkcja ta nie jest dostpna w przypadku systemu Mac OS 8.6.

Przenoszenie zdj do komputera

1

W menu SETUP w pozycji [USB CONNECTION] ustawi
opcj [MASS STR].

2
3

Sprawdzi, czy aparat jest wyczony.

4

Podczy kabel USB do
gniazda USB w aparacie.

Podczy kabel USB do portu
USB w komputerze.

• Aparat zostanie wczony.
• Komputer automatycznie odczyta plik
pozwalajcy rozpozna aparat jako
dysk wymienny.
• Po tej operacji przygotowawczej
aparat bdzie widoczny jako dysk wymienny na pulpicie.

5

Z wywietlonego dysku
mona skopiowa dowolny
plik do wybranego folderu.
• Na poniszym rysunku
przedstawiono konfiguracj
folderów na dysku.
• Gdy zostanie wywietlona
zawarto pamici wewntrznej,
dysk ma nazw [RICOHDCI].
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Odczanie aparatu od komputera

1

Przecign i upuci widoczn ikon dysku lub
woluminu na „Kosz”.
• W przypadku pojawienia si monitu o podanie hasa administratora
wpisa odpowiednie haso.

2

Odczy kabel USB.

• W celu anulowania poczenia mona równie klikn [Eject] w menu [Special] w
przypadku systemu Mac OS 9 lub menu [File] w przypadku systemu Mac OS X.
• Jeeli kabel USB zostanie odczony bez zamknicia poczenia, moe pojawi si
ekran niebezpiecznego usunicia urzdzenia.
• Przed odczeniem kabla USB w przypadku komunikacji w trybie pamici masowej
naley najpierw zakoczy poczenie.
• W trakcie przesyania zdj nie wolno odcza kabla USB. Najpierw naley
upewni si, e operacja pobierania zostaa zakoczona, rozczy poczenie, a
dopiero wówczas odczy kabel.

Przenoszenie zdj do komputera

Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

6
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7 Dodatki

Rozwizywanie problemów
Komunikaty o bdach
W przypadku wywietlenia na ekranie komunikatu o bdzie naley
podj odpowiednie dziaania.
Komunikat o bdzie
INSERT CARD
USE THE SETUP MENU TO SET
THE DATE.
FILE NUMBER OVER LIMIT
UNMATCHED FILE

Dodatki
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Informacje
str.30
str.161

Przekroczono limit plików. Uy innej karty.

str.159
str.160
-

Aparat nie moe wywietli tego pliku. Sprawdzi zawarto
pliku na komputerze, a nastpnie usun go.
Ze wzgldu na niewystarczajc pojemno karty nie mona
skopiowa wszystkich plików. Uy innej karty.
Próba usunicia chronionego pliku.
Karta jest „zablokowana (chroniona przed zapisem)”.
Odblokowa kart.
PRINT SETTINGS CANNOT BE
Tego pliku (filmu lub innego rodzaju pliku) nie mona wybra
SET FOR THIS FILE.
do drukowania.
INSUFFICIENT MEMORY
Nie mona zapisa plików. Naley sprawdzi, czy jest
odpowiednia ilo wolnego miejsca, lub usun niepotrzebne
pliki.
Przekroczono limit odbitek zdj. Wybra zdjcie i ustawi
liczb 0.
FORMAT INTERNAL MEMORY
Naley sformatowa pami wewntrzn.
INITIALIZE THE CARD.
Karta nie jest sformatowana. Sformatowa kart z poziomu
aparatu.
CARD ERROR
Sformaowa powtórnie kart. Jeeli po tej operacji komunikat
o bdzie znowu si pojawi, karta moe by uszkodzona. Nie
uywa tej karty.
WRITING TO DATA
Trwa zapis pliku do pamici. Poczeka do zakoczenia
procedury zapisu.
NO FILE
Nie ma plików, które mona odtworzy.
CANNOT RECORD
Liczba pozostaych zdj wynosi 0. Zmieni kart lub
przeczy si na pami wewntrzn.
REMOVE LENS CAP.
Nie mona uruchomi aparatu, poniewa pokrywa obiektywu
nie zostaa cignita. cign pokryw obiektywu.
REMOVE LENS CAP AND PRESS Nie mona uruchomi aparatu, poniewa pokrywa obiektywu
PLAYBACK BUTTON.
nie zostaa cignita. cign pokryw obiektywu i
nacisn przycisk 6 (Odtwarzanie) lub przycisk ZASILANIA,
aby wczy aparat.
INSUFFICIENT MEMORY.
CONTINUE?
PROTECTED
CARD IS WRITE-PROTECTED.

7

Przyczyna i dziaania zaradcze
W aparacie nie ma karty. Woy kart.
Data nie zostaa ustawiona. Ustawi dat.

str.27
str.115
str.27
str.56
str.137
str.138
str.138
str.137
str.137

str.27
str.32
str.32

Rozwizywanie problemów z aparatem
Zasilanie
Problem
Aparat nie wcza si.

Informacje
str.29
str.30
str.199

str.25

str.199
str.32
str.30
str.32

str.29
str.30
str.199
str.25

str.30
str.199

Dodatki

Przyczyna
Rozwizanie
Akumulator nie jest woony lub jest Woy prawidowo akumulator lub
wyczerpany.
naadowa go. W razie potrzeby
uy zasilacza sieciowego.
Wymieni baterie alkaliczne na
nowe.
Uyto niewaciwego akumulatora Uywa dedykowanego
(np. manganowego).
akumulatora lub baterii
alkalicznych. Nie wolno stosowa
innych baterii.
le podczono zasilacz.
Podczy go prawidowo.
Aparat wyczy si automatycznie Ponownie wczy aparat.
w celu oszczdzania energii.
le woony akumulator (niezgodnie Woy prawidowo.
z polaryzacj).
Aparat wycza si
Aparat nie by uywany przez
Ponownie wczy aparat.
podczas eksploatacji.
duszy czas i wyczy si w celu
oszczdzania energii.
Akumulator jest na granicy
Naadowa akumulator lub
wyczerpania.
skorzysta z zasilacza. Wymieni
baterie alkaliczne na nowe.
Uyto niewaciwego akumulatora Uywa dedykowanego
(np. manganowego).
akumulatora lub baterii
alkalicznych. Nie wolno stosowa
innych baterii.
Nie mona wyczy
Nieprawidowe dziaanie aparatu.
Wyj akumulator i woy go
aparatu.
ponownie. W przypadku pracy z
zasilaczem, odczy go i
podczy ponownie.
Mimo uycia
Uyto niewaciwego akumulatora Uywa dedykowanego
naadowanego
(np. manganowego).
akumulatora lub baterii
akumulatora:
alkalicznych. Nie wolno stosowa
• Wska nik na ekranie
innych baterii.
sygnalizuje niski
poziom naadowania.
• Aparat wycza si.
Nie mona naadowa
Akumulator jest zuyty.
Wymieni akumulator na nowy.
akumulatora.
Akumulator szybko si Ekstremalne temperatury pracy
rozadowuje.
(bardzo wysokie lub bardzo niskie).
Wikszo zdj jest
wykonywanych w sabo
owietlonych miejscach z uyciem
lampy byskowej.

7

str.25

str.30
-
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Fotografowanie
Problem
Po naciniciu spustu
migawki aparat nie robi
zdj.

Dodatki

Brak szybkiego
podgldu po zrobieniu
zdjcia.
Brak obrazu na
wywietlaczu LCD.

7

Brak obrazu w wizjerze
LCD.
Mimo wczonego
autofokusu aparat nie
jest w stanie ustawi
ostroci.
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Przyczyna
Akumulator jest rozadowany.

Rozwizanie
Naadowa akumulator lub
skorzysta z zasilacza. Wymieni
baterie alkaliczne na nowe.
Aparat nie jest wczony lub pracuje Nacisn przycisk ZASILANIA,
w innym trybie ni tryb
aby wczy aparat, lub przycisk
fotografowania.
6 (Odtwarzanie), aby
przeczy go do trybu
fotografowania.
Aparat pracuje w trybie
Nacisn przycisk 6
odtwarzania.
(Odtwarzanie), aby wybra tryb
fotografowania.
Spust migawki nie zosta wcinity Wcisn spust migawki do oporu.
do oporu.
Karta pamici SD nie jest
Sformatowa kart.
sformatowana
Karta pamici SD jest zapeniona. Woy now kart lub usun
niepotrzebne pliki.
Karta pamici SD jest zuyta.
Woy now kart pamici SD.
Lampa byskowa aduje si.
Poczeka, a dioda autofokusu/
lampy byskowej przestanie
miga.
Karta pamici SD jest chroniona
Odblokowa kart.
przed zapisem.
Powierzchnie styków na karcie
Przetrze styki mikk, such
pamici SD s zabrudzone.
szmatk.
Czas podgldu jest zbyt krótki.
Wyduy czas podgldu.

Aparat jest wyczony albo
ustawiono za ma jasno
wywietlacza.
Wywietlacz LCD jest wyczony.

Wczy aparat lub zmieni
jasno wywietlacza LCD.

Nacisn przycisk VF/LCD, aby
wczy wywietlacz LCD.
Wybrano wizjer LCD.
Nacisn przycisk VF/LCD, aby
przeczy aparat na wywietlacz
LCD.
Podczony jest kabel VIDEO/AV. Odczy kabel VIDEO/AV.
Wizjer LCD nie zosta prawidowo Sprawdzi, czy wizjer LCD jest
podczony do aparatu.
prawidowo podczony do
aparatu.
Obiektyw lub okienko autofokusu s Przetrze do czysta mikk, such
zabrudzone.
szmatk.
Fotografowany obiekt nie znajduje Naley fotografowa z uyciem
si w rodkowej czci kadru.
blokady ostroci.
Jest to obiekt, w przypadku którego Naley fotografowa z uyciem
trudno jest ustawi ostro.
blokady ostroci lub w trybie
rcznego ustawiania ostroci.

Informacje
str.29
str.30
str.199
str.32
str.52

-

str.38
str.39
str.137
str.30
str.56
str.30
str.44

str.27
str.147

str.32
str.139
str.59
str.59

str.126
-

str.17
str.39
str.39
str.84

Problem
Zdjcie jest rozmyte.

Przyczyna
W momencie nacinicia spustu
migawki aparat zosta poruszony.

Rozwizanie
Podczas fotografowania naley
oprze okcie o ciao.
Uy statywu.
Uy funkcji korekcji wstrzsów.
Podczas fotografowania w sabo
Uy lampy byskowej.
owietlonych miejscach wydueniu Zwikszy czuo ISO.
ulega czasu otwarcia migawki i
Uy funkcji korekcji wstrzsów.
atwiej o rozmyte zdjcie.
Lampa nie byska lub nie Lampa byskowa jest schowana.
Aby móc korzysta z lampy
moe si naadowa.
byskowej, naley przesun suwak
OPEN F (lampy byskowej) na
zewntrz w celu jej wysunicia.
Lampa byskowa nie zostaa
Nie naciska ani przykrywa
cakowicie wysunita.
pokrywy lampy byskowej. Albo
zmieni kt ustawienia wizjera LCD,
aby umoliwi wysunicie lampy
byskowej.
Lampy byskowej nie mona uywa w Aby robi zdjcia z lamp byskow,
nastpujcych przypadkach:
naley zmieni ustawienia lub
• przy wczonym bracketingu
wczy inny tryb.
balansu bieli
• w trybie zdj seryjnych
• w trybie filmowania

str.44
str.104
str.106
str.44

str.44

str.44
str.87
str.94
str.109
str.205

str.44
str.29
str.30
str.199
str.44

Dodatki

W trybie programów tematycznych lampa
byskowa jest domylnie wyczona.
Lampa byskowa jest wyczona.
Wysun lamp byskow. Wczy
lamp byskow za pomoc
przycisku F (Lampa byskowa).
Akumulator jest na granicy
Naadowa akumulator lub skorzysta
z zasilacza. Wymieni baterie
wyczerpania.
alkaliczne na nowe.
Mimo wczonej lampy Odlego od fotografowanego
Przybliy si do fotografowanego
byskowej zdjcia s
obiektu przekracza 3,0 metry w
obiektu i zrobi ponownie zdjcie.
ciemne.
trybie teleobiektywu lub 5,0 metrów
w trybie obiektywu szerokoktnego.
Fotografowany obiekt jest ciemny. Skorygowa ekspozycj.
(Kompensacja ekspozycji zmienia
równie natenie bysku.)
Lampa byskowa nie zostaa
Nie naciska ani przykrywa pokrywy
cakowicie wysunita.
lampy byskowej. Albo zmieni kt
ustawienia wizjera LCD, aby umoliwi
wysunicie lampy byskowej.
Zdjcie jest zbyt jasne. Natenie bysku lampy jest
Odsun si od fotografowanego
niewaciwe.
obiektu lub owietli go z innego
róda wiata, aby nie korzysta z
lampy byskowej.
Fotografowany obiekt jest
Skorygowa ekspozycj.
przewietlony.
Zmniejszy czas ekspozycji.
Jasno wywietlacza LCD jest
Dostosowa jasno wywietlacza
niewaciwie dobrana.
LCD.
Zdjcie jest zbyt ciemne. Zdjcie zostao zrobione przy
Wysun lamp byskow. Wczy
sabym owietleniu bez uycia
lamp byskow za pomoc
lampy byskowej.
przycisku F (Lampa byskowa).
Fotografowany obiekt jest
Skorygowa ekspozycj.
niedowietlony.
Zwikszy czas ekspozycji.
Jasno wywietlacza LCD jest
Dostosowa jasno wywietlacza
niewaciwie dobrana.
LCD.

Informacje
str.36
str.106

str.100

7
str.44

str.44

str.72
str.100
str.139
str.44
str.72
str.100
str.139
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Problem
Przyczyna
Zdjcie ma nienaturalne Zdjcie zostao zrobione w
kolory.
warunkach, w których trudno jest
ustawi balans bieli w trybie
automatycznym.
Na ekranie nie s
Wywietlanie informacji na ekranie
wywietlane informacje o zostao wyczone.
sposobie rejestracji ani
data.
Funkcja automatycznego ustawiania
Jasno wywietlacza
LCD zmienia si
ostroci jest uywana przy sabym
owietleniu albo, gdy fotografowane
podczas
automatycznego
obiekty pozostaj w duym
ustawiania ostroci.
kontracie z tem.
Na zdjciu pojawia si
Zjawisko to, o nazwie smugi,
pionowa smuga.
wystpuje podczas fotografowania
bardzo jasnego obiektu.

Dodatki
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Rozwizanie
Informacje
Wprowadzi do kadru biay obiekt str.101
lub skorzysta z innego trybu
ustawiania balansu bieli ni
automatyczny.
Nacisn przycisk DISP. w celu
str.59
zmiany trybu pracy wywietlacza.
Jest to normalne.

-

Jest to normalne.

-

Odtwarzanie/Usuwanie
Problem
Nie mona odtwarza
lub nie pojawia si ekran
odtwarzania.

Przyczyna
Aparat nie dziaa w trybie
odtwarzania.
Kabel VIDEO/AV jest nieprawidowo
podczony.
Wybrano nieprawidowy system
wideo (VIDEO OUT MODE).
Nie mona odtworzy
Nie woono karty pamici SD lub
zawartoci karty pamici woona karta nie zawiera adnych
SD lub nie pojawia si
zdj.
ekran odtwarzania.
Woona karta pamici SD nie
zostaa sformatowana w tym
aparacie.
Woona karta pamici SD zostaa
nagrana w nieprawidowy sposób.
Powierzchnie styków na karcie
pamici SD s zabrudzone.
Karta pamici SD moe by
uszkodzona.

Akumulator jest na granicy
wyczerpania.

Aparat nie by uywany przez
duszy czas i wyczy si w celu
oszczdzania energii.
Nie mona usun pliku. Plik jest chroniony.
Karta pamici SD jest chroniona
przed zapisem.
Nie mona sformatowa Karta pamici SD jest chroniona
karty pamici SD.
przed zapisem.

Ustawi odpowiedni system
wideo.
Woy kart z zapisanymi
zdjciami.

Informacje
str.52
str.126
str.163
str.30

Wó kart sformatowan w tym str.30
aparacie.
str.137
Woy prawidowo nagran
kart.
Przetrze styki mikk, such
szmatk.
Odtworzy zdjcia z innej karty
pamici. Jeeli objawy ustpi,
aparat jest sprawny. Karta
prawdopodobnie jest
uszkodzona, wic nie naley jej
uywa.
Naadowa akumulator lub
skorzysta z zasilacza. Wymieni
baterie alkaliczne na nowe.
Ponownie wczy aparat.

-

str.29
str.30
str.199
str.32

Dodatki

Wywietlacz LCD
wyczy si.

Rozwizanie
Nacisn przycisk 6
(Odtwarzanie).
Podczy go prawidowo.

Usun zabezpieczenie pliku.
Odblokowa kart.

str.115
str.27

7

Odblokowa kart.

str.27
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Inne problemy
Problem
Nie mona woy karty
pamici SD.
Aparat nie reaguje na
naciskanie przycisków.

Przyczyna
Karta wkadana jest w
nieprawidowy sposób.
Akumulator jest na granicy
wyczerpania.
Nieprawidowe dziaanie aparatu.

Data jest nieprawidowa. Nie ustawiono prawidowej daty i
godziny.
Ustawiona data znika.
Z aparatu wyjmowano akumulator.

Dodatki
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Nie dziaa funkcja
automatycznego
wyczania zasilania.
Brak sygnalizacji
d wikowej.

Funkcja oszczdzania energii jest
wyczona (ustawienie [OFF]).
Sygnalizacja d wikiem jest
wyczona.

Obrazy nie pojawiaj si Wybrano nieprawidowy system
na ekranie telewizora.
wideo (VIDEO OUT MODE).
Kabel AV nie jest podczony.
Odbiornik telewizyjny jest
nieprawidowo ustawiony na
wejciowy sygna wideo (VIDEO
IN).

Rozwizanie
Woy prawidowo.

Informacje
str.30

Naadowa akumulator lub
skorzysta z zasilacza. Wymieni
baterie alkaliczne na nowe.
Nacisn przycisk ZASILANIA,
aby wyczy aparat, po czym
nacisn go ponownie, aby
powtórnie wczy urzdzenie.
Wyj akumulator i woy go
ponownie. W przypadku pracy z
zasilaczem, odczy go i
podczy ponownie.
Wprowadzi prawidow dat i
godzin.
Po wyjciu akumulatora mniej
wicej na tydzie ustawienie daty
zostanie utracone. Ponownie
wprowadzi ustawienia.
Ustawi czas wyczenia dla
funkcji oszczdzania energii.

str.29
str.30
str.199

Korzystajc z opcji [VOL.
SETTINGS] wyczy wyciszenie
i ustawi odpowiedni poziom
gonoci.
Ustawi odpowiedni system
wideo.
Prawidowo podczy kabel AV.
Przeczy odbiornik telewizyjny
na wejciowy sygna wideo
(VIDEO IN).

str.32

str.30
str.199

str.161
str.161

str.144

str.146

str.163
str.126
-

Rozwizywanie problemów z oprogramowaniem i
komputerem
Szczegóowe informacje na temat oprogramowania mona znale 
w „Przewodniku uytkownika oprogramowania” (w formacie PDF).
Komunikaty ostrzegawcze systemu Windows XP z dodatkiem
Service Pack 2
Gdy oprogramowanie aparatu cyfrowego Ricoh pracuje na komputerze z
zainstalowanym systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, w
momencie uruchomienia programu lub podczenia aparatu do portu USB
moe pojawi si komunikat ostrzegawczy.
Majc to na uwadze, naley zapozna si z poniszymi informacjami:
Po wywietleniu wspomnianego komunikatu ostrzegawczego:

1

Przeczyta dokadnie komunikat i
upewni si, e pochodzi on z
wiarygodnego róda, po czym
klikn przycisk [Odblokuj].

Jeeli program, którego dotyczy komunikat, jest nieznany, naley go zablokowa,
gdy moe to by wirus. Klikn przycisk [Blokuj nadal], aby program ten nie móg
czy si z Internetem.

Dodatki

Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------

7

Po klikniciu przycisku [Blokuj nadal]:
Poniej opisano procedur sprawdzenia ustawie Zapory systemu
Windows.

1

Klikn przycisk [Start], a nastpnie polecenie [Panel
sterowania].

2

Dwukrotnie klikn ikon [Zapora
systemu Windows].
• Jeeli ikona [Zapora systemu Windows] nie
jest wywietlana, naley klikn polecenie
[Przecz do widoku klasycznego] u góry
okna z jego lewej strony.
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3
4

Klikn kart [Wyjtki].

5

Klikn przycisk [Dodaj
program], aby doda
oprogramowanie korzystajce
z sieci.

Sprawdzi, czy program
znajduje si w polu [Programy
i usugi].

Po klikniciu przycisku [Zapytaj mnie pó niej]:
Po kadorazowym uruchomieniu programu pojawi si okno
dialogowe [Alarm zabezpiecze systemu Windows]. Wówczas
mona wybra opcj [Odblokuj].

Dodatki
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Korzystanie z zasilacza sieciowego (sprzedawanego
oddzielnie)
Zasilacz sieciowy przydaje si w przypadku dugotrwaego
fotografowania lub przegldania zdj lub podczas przesyania
zdj do komputera.
Przed podczeniem adaptera zasilacza naley upewni si, czy
aparat jest wyczony.

1

Przesun suwak zwalniajcy w
kierunku napisu OPEN, aby
otworzy pokryw wnki
akumulatora i karty.

1

2

2

Woy adapter zasilacza.
• Po woeniu adaptera do gniazda
zostanie on zablokowany przez
pokazany na rysunku zaczep.

Otworzy pokryw przewodu
zasilajcego (wejcia DC) i
umieci przewód na zewntrz.

4

Zamkn pokryw wnki
akumulatora i karty i przesun
suwak zwalniajcy w kierunku
przeciwnym do napisu OPEN, aby
go zablokowa.

5

Dodatki
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7

Podczy przewód zasilajcy do
gniazda sieciowego.
Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Zamkn pokryw wnki akumulatora i karty, przesun suwak zwalniajcy i
koniecznie go zablokowa.
• Upewni si, czy wtyczka przewodu zasilajcego tkwi stabilnie w gniazdku.
• Gdy aparat nie jest uywany, zasilacz naley odczy zarówno od aparatu jak i od
gniazda sieciowego.
• W przypadku dalszego korzystania z aparatu po odczeniu zasilacza lub wyjciu
wtyczki przewodu zasilajcego z gniazda moe doj do utraty danych.
• W trybie pracy z zasilaczem wska nik poziomu naadowania akumulatora moe
nie dochodzi do koca.

199

Odczanie zasilacza
Przed odczeniem zasilacza naley wyczy aparat.

Dodatki
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1
2

Wyj wtyczk przewodu zasilajcego z gniazda.

3
4

Wycign adapter zasilacza z aparatu.

Przesun suwak zwalniajcy w kierunku napisu
OPEN, aby otworzy pokryw wnki akumulatora i
karty.

Zamkn pokryw wnki akumulatora i karty i
przesun suwak zwalniajcy w kierunku przeciwnym
do napisu OPEN, aby go zablokowa.

Korzystanie z zewntrznej lampy
byskowej
Aparat jest wyposaony w stopk do
mocowania zewntrznej lampy byskowej
(dostpnej w handlu).
Poniej opisano sposób korzystania z
zewntrznej lampy byskowej.

Styk X

Zamkn pokryw lampy
byskowej. (str.17)

2

Przy wyczonym aparacie i
odczonym zasilaniu zewntrznej lampy byskowej
zamocowa lamp na stopce.

3

Wczy aparat, przecznik trybu pracy ustawi w
pozycji A lub M i ustawi warto przysony. (str.71,
str.72)

4

W przypadku czuoci ISO ustawi inn opcj ni
[AUTO].

5

Wczy zewntrzn lamp byskow, ustawi tryb
pracy lampy na „Auto”, a warto F i czuo ISO
dobra zgodnie z wartociami ustawionymi w aparacie.
• Przed odczeniem zewntrznej lampy byskowej od aparatu naley
koniecznie j wyczy.

Dodatki
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Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------Przy duszych czasach otwarcia migawki moe doj do poruszenia aparatu.

201

Uwaga ----------------------------------------------------------------------------------
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• Nie wolno uywa wewntrznej lampy byskowej, gdy zamocowana jest lampa
zewntrzna. W przeciwnym razie moe doj do obrae ciaa lub uszkodzenia
sprztu.
• Bez wzgldu na ustawienie lampy byskowej do styku X stopki lampy zawsze jest
wysyany sygna wczenia lampy. Zewntrzn lamp byskow naley wyczy
za pomoc przecznika znajdujcego si na lampie.
• Warunki ekspozycji mog by nieodpowiednie mimo ustawienia tej samej wartoci
F i czuoci ISO lampy byskowej, co w aparacie. W takiej sytuacji naley zmieni
warto F i czuo ISO lampy byskowej.
• Podobnie jak sygna wczenia lampy, do styku X aparat wysya równie dodatni
impuls.
• Dostpne na rynku lampy byskowe rzadko maj styk X o odwrotnej polaryzacji.
Tego typu lampa byskowa moe nie tylko nie wspópracowa z aparatem, ale
wrcz doprowadzi do jego uszkodzenia. Parametry gniazda zewntrznej lampy
byskowej mona uzyska po skontaktowaniu si z jej producentem.
• Naley uywa zewntrznej lampy byskowej, której kt owietlenia pokrywa si z
ktem widzenia obiektywu fotograficznego.
• Zasadniczo zewntrznej lampy byskowej uywa si przy odlegociach, przy
których wewntrzna lampa byskowa jest niewystarczajca (due odlegoci).
Efektem fotografowania z maych odlegoci mog by przewietlone zdjcia.
• Nie wolno stosowa zewntrznej lampy byskowej wyposaonej w specjalny wtyk
sygnaowy. Taka lampa moe zapewnia niewaciwe warunki ekspozycji lub
wrcz spowodowa uszkodzenie obwodu aparatu.
• Nie wolno uywa wizjera LCD, gdy zamocowana jest zewntrzna lampa
byskowa.

Typ
Pozycje do
ustawienia z
poziomu menu
konfiguracji

Dodatki
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O : ustawienie nie ulega zmianie × : przywracane jest ustawienie domylne
Funkcja
Ustawienia domylne
LCD BRIGHTNESS (Jasno
O
wywietlacza)
REG. MY SETTINGS (Ustawienia
SETTING1 (Ustawienie1)
O
indywidualne)
STEP ZOOM (Zoom skokowy)
O
OFF (Wy.)
AUTO 400
ISO AUTO-HIGH SET (Ustawianie
O
automatycznego trybu podwyszonej
czuoci)
1 MIN.
AUTO POWER OFF (Automatyczne
O
wyczanie zasilania)
BEEP SOUND (Powiadomienie
ALL (Zawsze)
O
d wikiem)
J J F(rednia)
VOL. SETTINGS (Ustawienia
O
gonoci)
LCD CONFIRM. (Czas wywietlania
0.5 SEC. (0,5 sek.)
O
zdjcia)
ADJ LEVER SET.1 (1 funkcja
EXPO.CMP
O
przypisana do d wigni ADJ.)
(Kompensacja ekspozycji)
WHT.BAL. (Balans bieli)
ADJ LEVER SET.2 (2 funkcja
O
przypisana do d wigni ADJ.)
ADJ LEVER SET.3 (3 funkcja
ISO (Czuo ISO)
O
przypisana do d wigni ADJ.)
ADJ LEVER SET.4 (4 funkcja
OFF (Wy.)
O
przypisana do d wigni ADJ.)
ADJ SHTR BTN SET (Zmiana
OFF (Wy.)
O
ustawienia spustu migawki)
FNCTN. BTN. SET. (Funkcje
AF/MF (Autofokus/Rczne
O
przypisane do przycisku funkcyjnego)
ustawianie ostroci)
ON (W.)
AF AUX. LIGHT (Pomocnicza lampa
O
autofokusu)
RAW/JPEG SETTING (Ustawienie
FINE (Dokadna)
O
RAW/JPEG)
DIGITAL ZOOM IMG (Zoom cyfrowy)
O
NORMAL (Normalny)
ON (W.)
SHTG STGS WARNG. (Ostrzeenie o
O
zmianie ustawie)
ENLGE PHOTO ICON (Due ikony na
OFF (Wy.)
O
wywietlaczu)
USB CONNECTION (Komunikacja
MASS STR (Pami
O
USB)
masowa)
O
ON (W.)
SEQUENTIAL NO. (Numeracja plików)
DATE SETTINGS (Ustawienia daty)
O
LANGUAGE/N (Jzyk)
O
*
VIDEO OUT MODE (System wideo)
O
*

* Ustawienie domylne zaley od tego, gdzie aparat zosta zakupiony.
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Programy tematyczne
W rónych programach tematycznych poszczególne funkcje mog
dziaa inaczej ni w zwykym trybie fotografowania. Szczegóy w
poniszej tabeli.
Program tematyczny
PORTRAIT (Portret)

Lampa byskowa
Ustawienie pierwotne: FLASH OFF
(Lampa wy.)
SPORTS (Sport)
Ustawienie pierwotne: FLASH OFF
(Lampa wy.)
LANDSCAPE (Pejza)
Na stae ustawiona opcja [FLASH
OFF] (Lampa wy.)
NIGHTSCAPE (Zdjcia nocne)
Opcja [FLASH ON] (Lampa w.) jest
zablokowana
Ustawienie pierwotne: AUTO
SKEW COR MODE (Korekcja
Ustawienie pierwotne: FLASH OFF
perspektywy)
(Lampa wy.)
TEXT MODE (Tryb tekstowy)
Ustawienie pierwotne: FLASH OFF
(Lampa wy.)
ZOOM MACRO (Makro z zoomem) Ustawienie pierwotne: FLASH OFF
(Lampa wy.)
HIGH SENS (Dua czuo)
Ustawienie pierwotne: FLASH OFF
(Lampa wy.)

Tryb makro
Wyczony
Wyczony
Wyczony
Wyczony

Wczony
Wczony
Tylko tryb makro
Wczony

Dodatki
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PORTRAIT (Portret)

SPORTS (Sport)

LANDSCAPE (Pejza)

NIGHTSCAPE (Zdjcia nocne)

SKEW COR MODE (Korekcja perspektywy)

TEXT MODE (Tryb tekstowy)

ZOOM MACRO (Makro z zoomem)

HIGH SENS (Dua czuo)

Elementy menu fotografowania w rónych programach
tematycznych

PIC QUALITY/SIZE (Jako/
rozmiar obrazu)

O

O

O

O

O

-

O

O

DENSITY (Gsto)

-

-

-

-

-

O

-

-

str.65

SIZE (Rozmiar)

-

-

-

-

-

O

-

-

str.80

FOCUS (Ostro)

O

O

-

O

O

-

O

O

str.83

AE METERING (Automatyczny
pomiar ekspozycji)

-

-

-

-

O

-

O

-

CONT. MODE (Zdjcia seryjne)

-

-

-

-

-

-

O

-

IMG SET (Ustawienie jakoci
obrazu)

-

-

-

-

O

-

O

-

AUTO BRACKET
(Autobracketing)

-

-

-

-

-

-

O

-

IMAGE WITH SOUND (Zdjcia z
notatk gosow)

O

O

O

O

O

O

O

O

DATE IMPRINT (Nanoszenie
daty)

O

O

O

O

O

O

O

O

EXPOSURE COMP.
(Kompensacja ekspozycji)

O

O

O

O

O

-

O

O

WHITE BALANCE (Balans bieli)

O

O

O

O

O

-

O

O

str.101

ISO SETTING (Czuo ISO)

-

-

-

-

O

-

O

-

str.104

CAMERA SHAKE COR (Korekcja
wstrzsów)

O

O

O

O

O

O

O

O

Ustawienie

Dodatki
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O dostpny, - niedostpny
Szczegóowe informacje dotyczce poszczególnych opcji na str.77.

Informacje

str.80

str.86
str.87
str.91
str.93
str.98
str.99
str.100

str.106

Uywanie aparatu za granic
Zasilacz sieciowy (model AC-4c)
Podany zasilacz moe by uywany w regionach, gdzie wystpuje prd o napiciu 100 - 240 V i
czstotliwoci 50Hz/60Hz.
W przypadku wyjazdu do kraju, w którym stosowane s gniazda sieciowe i wtyczki o innym ksztacie,
naley zaopatrzy si w odpowiedni adapter. Informacje na ten temat mona uzyska w biurze podróy.
Gwarancja
Opisywany wyrób jest przeznaczony na rynek kraju, w którym zosta nabyty. Gwarancja na aparat
obowizuje tylko na terenie kraju zakupu.
W przypadku awarii urzdzenia poza granicami kraju producent nie ma obowizku wykonania naprawy
na miejscu, ani do ponoszenia wynikajcych z tego tytuu kosztów.
Odtwarzanie zdj na telewizorze w innych regionach
Odtwarzanie jest moliwe na odbiornikach telewizyjnych (lub monitorach) wyposaonych w wejciowe
gniazdo wideo. Do podczenia naley wykorzysta znajdujcy si w zestawie kabel AV.
Opisywany aparat jest zgodny zarówno z systemem NTSC jak i PAL. W celu dopasowania formatu
sygnau wideo do uywanego odbiornika telewizyjnego naley ustawi waciwy system wideo w
aparacie.
W przypadku wyjazdu za granic wybra system wideo obowizujcy w danym kraju.
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Ostrzeenia
Ostrzeenia

Dodatki
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• Opisywany wyrób jest przeznaczony na rynek kraju, w którym zosta nabyty.
Gwarancja na aparat obowizuje tylko na terenie kraju zakupu.
• W przypadku awarii urzdzenia poza granicami kraju producent nie ma obowizku
wykonania naprawy na miejscu, ani do ponoszenia wynikajcych z tego tytuu
kosztów.
• Aparat naley chroni przed upadkiem, uderzeniami lub silnymi wstrzsami.
• Intensywnie wykorzystywana lampa byskowa moe si silnie nagrza. Naley wic
unika czstego uruchamiania lampy bez potrzeby.
• Nie dotyka lampy byskowej i trzyma z dala od niej inne przedmioty. W
przeciwnym razie moe doj do poparze lub poaru.
• Nie byska lamp z bliska w oczy. Mona w ten sposób doprowadzi do
upoledzenia wzroku (zwaszcza w przypadku dzieci).
• Z uwagi na ryzyko wypadku w wyniku chwilowego olepienia, nie wolno byska
lamp w oczy kierowcy pojazdu.
• W przypadku intensywnej eksploatacji akumulator moe si mocno nagrza. Nie
naley go dotyka, aby si nie poparzy.
• Obrazy i informacje pojawiajce si na wywietlaczu LCD mog by sabo widoczne
w silnym socu.
• Po jakim czasie niektóre piksele wywietlacza mog pozostawa czciowo lub
cakowicie ciemne. W pewnych obszarach wywietlacza mog wystpowa rónice
w poziomie jasnoci. Nie wiadczy to o usterce.
• Nie wolno mocno naciska na powierzchni wywietlacza LCD.
• Noszc aparat naley uwaa, aby nie uderzy nim.
• Przy nagych zmianach temperatury moe doj do kondensacji wilgoci w aparacie
i zaparowania powierzchni szkie lub nieprawidowego dziaania urzdzenia. W
takim przypadku naley trzyma aparat w torbie i wyjmowa go z niej dopiero
wówczas, gdy rónica temperatur nie bdzie a tak dua.
• Do gniazd mikrofonowych lub gonikowych aparatu nie wolno wkada adnych
przedmiotów, aby nie doszo do uszkodzenia styków.

Sytuacje, w których atwo moe doj do kondensacji pary wodnej wewntrz aparatu: ----• Przy przenoszeniu aparatu midzy miejscami o duej rónicy temperatur.
• W miejscach wilgotnych.
• W pomieszczeniu, które zostao szybko nagrzane, albo w pomieszczeniu
klimatyzowanym.
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Czyszczenie i przechowywanie
Czyszczenie
• Odciski palców na obiektywie lub inne zabrudzenia mog prowadzi do pogorszenia
jakoci zdj.
• Zabrudzonej powierzchni obiektywu nie wolno dotyka palcami. Mona j oczyci
mikk szmatk. Drobiny kurzu mona równie usun za pomoc specjalnej
dmuchawy (dostpnej w sklepach).
• Szczególnie staranne czyszczenie jest konieczne po pobycie na play lub w
miejscach, gdzie wystpuj substancje chemiczne.
• W przypadku nieprawidowej pracy aparatu, co zdarza si bardzo rzadko, naley
zasign porady punktu serwisowego firmy Ricoh.
• W aparacie znajduj si obwody pod napiciem. Ze wzgldów bezpieczestwa w
adnym wypadku nie wolno samodzielnie demontowa aparatu.
• Aparat naley chroni przed dostpem lotnych substancji jak: rozcieczalniki,
benzen, czy pestycydy. Moe doj do pogorszenia jakoci lub odchodzenia farby.
• Powierzchni wywietlacza LCD mona atwo zarysowa. Naley wic go chroni
przed kontaktem z ostrymi lub twardymi przedmiotami.
• Do czyszczenia uywa mikkiej szmatki nasczonej niewielk iloci atwo
dostpnego specjalnego preparatu do wywietlaczy.

Eksploatacja i przechowywanie
Dodatki

• Aby nie doszo do uszkodzenia, naley unika uywania bd przechowywania
aparatu w poniszych miejscach:
o wysokiej temperaturze i wilgotnoci lub tam, gdzie wystpuj skoki temperatury
albo wilgotnoci,
zapylonych, brudnych i tam, gdzie wystpuje piasek,
naraonych na silne drgania,
gdzie moe doj do bezporedniego kontaktu z wyrobami winylowymi lub
gumowymi, albo z chemikaliami, np. naftalin przeciwko molom lub innymi
rodkami odstraszajcymi owady,
gdzie wystpuj silne pola magnetyczne (w ssiedztwie monitorów,
transformatorów, magnesów itp.).
• Jeeli aparat nie bdzie uywany przez duszy czas, akumulator naley wyj.

7

rodki ostronoci wymagane przy czyszczeniu aparatu
1. Aparat naley koniecznie wyczy.
2. Przed przystpieniem do czyszczenia aparatu naley wycign z niego
akumulator lub odczy zasilacz.
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Gwarancja i serwis

Dodatki
7

1. Na opisywany produkt udzielana jest ograniczona gwarancja. W okresie obowizywania
gwarancji doczonej do aparatu wszelkie wadliwe czci urzdzenia zostan nieodpatnie
naprawione. W przypadku nieprawidowego dziaania aparatu naley skontaktowa si ze
sprzedawc, u którego aparat zosta zakupiony, lub z najbliszym punktem serwisowym firmy
Ricoh. Uytkownikowi nie przysuguje zwrot kosztów dostarczenia aparatu do punktu
serwisowego firmy Ricoh.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodze, które nastpiy w wyniku:
1 nieprzestrzegania zalece podanych w instrukcji obsugi;
2 naprawy, przeróbki lub przegldu, jeeli nie zostay przeprowadzone przez jeden z
autoryzowanych punktów serwisowych wymienionych w niniejszej instrukcji obsugi;
3 poaru, klski ywioowej, siy wyszej, uderzenia pioruna, nieprawidowego napicia itp.;
4 niewaciwego przechowywania (okrelonego w „Przewodniku uytkownika aparatu”),
wycieku z akumulatora, zamoczenia, pleni lub niedostatecznej dbaoci o aparat;
5 zanurzenia w wodzie (zatopienia), zalania alkoholem lub innymi napojami, przedostania si
do rodka piasku lub bota, wstrzsów mechanicznych, upuszczenia aparatu, nacisku lub
innych nienaturalnych przyczyn.
3. Po upywie okresu gwarancyjnego uytkownik ponosi wszelkie koszty zwizane z napraw
urzdzenia, take w autoryzowanym punkcie serwisowym.
4. Równie w okresie gwarancyjnym uytkownik zostanie obciony wszelkimi kosztami naprawy,
jeeli nie doczono karty gwarancyjnej lub na doczonej karcie nie ma nazwy dystrybutora albo
daty sprzeday, bd data zostaa zmieniona.
5. Koszty zwizane z przegldami wykonywanymi na specjalne yczenie ponosi klient bez wzgldu
na to, czy s one przeprowadzane w okresie gwarancyjnym, czy po jego upywie.
6. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko aparatu, a nie akcesoriów (futerau i paska). Nie ma ona
zastosowania równie w przypadku akumulatora i innych materiaów eksploatacyjnych.
7. Wszelkie szkody wtórne, wynike z awarii aparatu, np. wydatki poniesione na wykonywanie
zdj lub utrata spodziewanych zysków, nie bd rekompensowane bez wzgldu na to, czy
doszo do nich w okresie gwarancyjnym, czy po jego upywie.
8. Gwarancja na aparat obowizuje tylko na terenie kraju zakupu.
* Powysze klauzule odnosz si wycznie do napraw wykonywanych nieodpatnie i nie
ograniczaj one praw ustawowych.
* Wyej wymienione warunki podano równie na karcie gwarancyjnej doczonej do aparatu.
9. Czci niezbdne do naprawy aparatu (tzn. takie, które s niezbdne do zachowania penej
funkcjonalnoci i jakoci aparatu) bd dostpne przez okres piciu lat od momentu
zaprzestania produkcji aparatu.
10. Aparat, który ulegnie powanemu uszkodzeniu w wyniku zatopienia, zalania, przedostania si
do jego wntrza piasku lub bota, silnych drga lub upuszczenia, moe nie nadawa si do
naprawy i przywrócenie jego pierwotnego stanu moe by niemoliwe.

Uwaga ---------------------------------------------------------------------------------• Przed wysaniem aparatu do naprawy, naley sprawdzi stan akumulatora i zapozna si jeszcze raz
z jego instrukcj obsugi, aby upewni si, e jest prawidowo obsugiwany.
• Niektóre naprawy wymagaj duszego czasu.
• Do aparatu wysyanego do punktu serwisowego naley doczy moliwie dokadny opis usterki i
uszkodzonych czci.
• Przed wysaniem aparatu naley zdemontowa akcesoria, które nie maj zwizku z usterk.
• Przed przystpieniem do wykonywania wanych zdj (np. na lubie lub podczas wyjazdu
zagranicznego) dobrze jest skontrolowa prawidowe dziaanie aparatu. Zalecamy, aby mie pod rk
niniejsz instrukcj i zapasowy akumulator.
• Niniejsza gwarancja nie obejmuje danych zapisanych na karcie pamici SD lub w pamici
wewntrznej.
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przypisane do dźwigni ADJ.)..... 148
ADJ SHTR BTN SET (Zmiana
ustawienia spustu migawki) ...... 149
AE LOCK (Blokada automatycznej
ekspozycji) .................................. 70
AE METERING (Automatyczny pomiar
ekspozycji) .................................. 86
AF AUX. LIGHT (Pomocnicza lampa
autofokusu) ............................... 151
Akumulator ..................................... 25
Akumulator ................... 12, 25, 29, 30
Akumulatorki niklowo-wodorkowe .... 25
AUTO BRACKET (Autobracketing).... 93
Autofokus (AF) ................................ 83
Autofokus/Ręczne ustawianie
ostrości (AF/MF).......................... 69
AUTO POWER OFF (Automatyczne
wyłączanie zasilania) ........... 33, 144
AUTO RSZ (Automatyczna zmiana
rozmiaru) ................................... 153

B
Baterie alkaliczne ..................... 25, 31
Baterie Oxyride............................... 25
BEEP SOUND (Powiadomienie
dźwiękiem) ................................ 145
Blokada ostrości............................. 39
Bracketing balansu bieli
(WB-BKT) .................................... 94

C
CAMERA SHAKE COR (Korekcja
wstrząsów) ................................ 106
CONT.............................................. 87
COPY TO CARD (Kopiowanie na
kartę) ......................................... 123
Czytnik kart................................... 180

212

D
DATE IMPRINT (Nanoszenie
daty) ............................................ 99
DATE SETTINGS (Ustawienia
daty) .................................... 35, 161
DeskTopBinder Lite .............. 167, 173
DIGITAL ZOOM IMG
(Zoom cyfrowy).......................... 153
Dioda autofokusu/lampy
błyskowej ........................ 18, 39, 45
DPOF ............................................ 118
Drgania aparatu ...................... 37, 106
Drukowanie................................... 128
Dźwignia ADJ. ............ 18, 20, 64, 112

E
ENLGE PHOTO ICON (Duże ikony na
wyświetlaczu) ............................ 156
EXPOSURE COMP. (Kompensacja
ekspozycji)................................. 100

F
FNCTN. BTN. SET. (Funkcje
przypisane do przycisku
funkcyjnego) .............................. 150
FOCUS (Ostrość) ............................ 83
FORMAT [CARD] (Formatowanie
karty).......................................... 137
FORMAT [INT. MEM.] (Formatowanie
pamięci wewn.) ......................... 138
FRAME RATE (Liczba klatek na
sekundę).................................... 110

G
Gęstość tekstu................................ 65
Głośnik........................................... 18
Gniazdo statywu............................. 18
Gniazdo USB .................. 18, 129, 178
Gniazdo wyjściowe AV ........... 18, 126

H
HIGH SENS (Duża czułość) ............ 47
Histogram ....................................... 61

I

N

IMAGE WITH SOUND (Zdjęcia z
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Pełne naciśnięcie ............................ 38
PIC QUALITY/SIZE (Jakość/rozmiar
obrazu) ........................................ 80
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Poziom naładowania akumulatora.. 24
PROTECT (Ochrona) .................... 115
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Przesunięcie autofokusu ................ 66
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Przycisk usuwania/
samowyzwalacza ............ 18, 50, 56
Przycisk Widok powiększenia/Ekran
miniatur ........................... 18, 42, 53
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R
REG. MY SETTINGS .................... 140
RESIZE (Zmiana rozmiaru)............ 121
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SPORTS (Sport).............................. 46
Spust migawki .......................... 17, 36
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Tryb ADJ......................................... 64
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fotografowania ...................... 19, 38
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USB CONNECTION (Komunikacja
USB) ............................................. 157
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VIDEO OUT MODE (System
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VOL. SETTINGS (Ustawienia
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W
Wężyk spustowy............... 14, 16, 198
WHITE BALANCE (Balans bieli) .... 101
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Wydruk bezpośredni..................... 128
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Zoom .............................................. 42
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ZOOM MACRO (Makro z
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Numery pomocy telefonicznej w Europie
UK

(from within the UK)
(from outside of the UK)

02073 656 580
+44 2073 656 580

Deutschland

(innerhalb Deutschlands)
(außerhalb Deutschlands)

06331 268 438
+49 6331 268 438

France

(à partir de la France)
(en dehors de la France)

0800 91 4897
+33 6331 268 409

Italia

(dall’Italia)
(dall’estero)

02 696 33 451
+39 02 696 33 451

España

(desde España)
(desde fuera de España)

http://www.service.ricohpmmc.com/

91 406 9148
+34 91 406 9148

